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Sissejuhatus
Erinevate valdkondade arenguliste eesmärkide saavutamiseks on oluline näha erinevate valdkondade koosmõjusid ning
püstitada eesmärgid, mis on efektiivsed ka laiemas vaates. Hea ülevaate valdkondadevahelisest jaotumisest annab
Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2015-2019, riigi eelarvestrateegia 2016-2019, samuti konkurentsivõime kava
"Eesti 2020".
Are valla arengukava aastateks 2017-2028 on koostatud kooskõlas mitmete üleriigiliste strateegiadokumentidega ja
ministeeriumite arengukavadega.
Riigikogu poolt heaks kiidetud Eesti säästva arengu strateegias "Säästev Eesti 21" sõnastatud Eesti arengueesmärgid
kuni aastani 2030 on omavalitsuste arengusuunajaks. Riigi arengueesmärkideks on püstitatud:
 Eesti kultuuriruumi elujõulisus - Eesti kultuuriruumi ulatus, Eesti kultuuri funktsionaalsus, Eesti kultuuri ajaline
järjepidevus ja paindlikkus;
 heaolu kasv - majanduslik jõukus, turvalisuse tase, võimaluste mitmekesisus;
 sidus ühiskond - sotsiaalne kaasatus, regionaalne tasakaal, tugev kodanikuühiskond;
 ökoloogiline tasakaal - loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu,
saastumise vähendamine, loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine.
Omavalitsuse jaoks on oluline tegevus kaasabi saamine erinevate valdkondade arendamiseks investeeringute
rahastamisel valitsuse poolt kinnitatud "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja struktuuritoetuse meetmed
aastateks 2014−2020". See sisaldab fondide kasutamise konkreetsemaid eesmärke, toetatavaid tegevusi ja nende valiku
põhimõtteid, mõõdikuid tulemuste jälgimiseks ning rahastamiskava. Kinnitatud "Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava ja struktuuritoetuse meetmete aastateks 2014 ̶ 2020" toetuste kasutamise lähtekohad on:
 Euroraha peab andma arengutõuke - oluliste struktuursete muudatuste läbiviimine, millel on positiivne
pikaajaline mõju.
 Eesti 2020/EL2020 konkurentsivõime eesmärgid: kasv ja hõive.
 Arenguvajadusi ja rahakotti tuleb vaadata terviklikult.
 Investeeringute jätkusuutlikkus ja täiendava koormuse tekkimise vältimine eelarvetele.
Eurotoetuste kasutamise põhieesmärgid:
1. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav.
2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu.
3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus
4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus.
5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad ühendused ja liikumisvõimalused.
Panus Eesti 2020sse:
1. Tõsta tootlikkust hõivatu kohta Euroopa Liidu keskmisega võrreldes 2015. aastaks 73%ni.
2. Tõsta tööhõive määra 20-64 aastaste seas 2015. aastaks 72%ni.
Strateegia „Pärnumaa 2030+“ vaatab „Eesti 2030+“ ajahorisondi - aasta 2030 taha ja markeerib maakonna soovitud
tulevikku, näidates, millistele väljakutsetele on maakonnas oluline keskenduda.
Are valla arengukava täpsustamiseks on kehtestatud järgmised valdkondlikud arengukavad:
Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015-2027
Are Kooli arengukava 2016 – 2019

4

Are valla arengukava 2017-2026
Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava aastateks 2016-2020
Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on tagada elanikele, asutustele, ettevõtetele ja külalistele majanduslikult, sotsiaalselt
ning ökoloogiliselt turvaline ja tasakaalustatud keskkond läbi avatud, puhta ja mitmekesise looduse, mis pakub
mitmekülgseid turismi-, meelelahutus-, sportimis- ja huvitegevuse võimalusi. Väga oluline on piirkonnas kodulähedase
põhihariduse võimaldamine. Are valla arengukava 2017-2026 on üheks sammuks selle missiooni elluviimisel.
Arengukava on jagatud kuude peatükki, mis kajastavad Are valla ajaloolist kujunemist, praegust olukorda ning
kavandatavat tulevikupilti.
Arengukava esimeses peatükis kirjeldatakse Are valla administratiivset kujunemist alates 18. sajandi lõpust kuni
tänapäevani. Arengukava teine peatükk – Are vald aastaks 2026 – annab ülevaate eluvaldkondade seisust ja muutustest
viimastel aastatel. Selles peatükis vaadeldakse lähemalt järgmisi valdkondi:
•
juhtimine, regionaalareng ja majandus
•
tehniline taristu
•
heakord, keskkonna- ja looduskaitse
•
sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus
•
kultuur ja sport
•
haridus ja noorsootöö
•
kodanikuühiskond ja külaliikumine.
Eluvaldkondade lõikes on välja toodud tähtsamad faktandmed ning nendest lähtuvalt on andnud eluvaldkonna
olukorrale hinnangud vastava töörühma liikmed. Samuti on peatükis märgitud iga eluvaldkonna kohta suuremad
ülesanded ja arenguvajadused.
Kolmandas peatükis on ära toodud Are valla arengu SWOT-analüüs.
Järgmisena käsitleb arengukava piirkonna arenguvisiooni “Are vald aastal 2026”. Arenguvisioon on tulevikupilt, mida
loodetakse saavutada teatud aja möödudes ja mis on seatud tulenevalt valla olukorrast, missioonist, soovidest ja
võimalustest.
Arengumudelile keskendub käesoleva arengukava viies peatükk. Piirkonna arengumudel on terviklahend, milles
määratletakse piirkonna prioriteetsed ja perspektiivsed arengusuunad, püstitatakse nende piires strateegilised
eesmärgid ja leitakse lahendusteed (ülesanded ja tegevused), mida sihipäraselt järgides ja mille alusel tegutsedes, on
võimalik jõuda piirkonna arenguvisiooni realiseerumiseni. Are valla arengumudel kajastab piirkonna strateegilisi
peaeesmärke ja nende saavutamise teid. Konkreetsed tegevusülesanded, mis on vaja ellu viia arenguvisiooni
tegelikkuseks muutmisel, leiavad käsitlemist järgmises arengukava osas.
Arengukava kuuendaks peatükiks ja lisades 1 ja 2 on Are valla tegevuskava aastateks 2017-2026. Tegevuskavas tuuakse
välja konkreetsed tegevusvajadused, mida vald plaanib teostada etteantud perioodi jooksul. Tegevuskava on seotud
valla eelarvestrateegiaga ja kuulub läbivaatamisele vähemalt kord aastas.
Are valla arengukava aastateks 2017-2026 koostamise algatas vallavolikogu oma 8.08.2017. a otsusega nr 34 “Are valla
arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine” muutmine. Vallavalitsuse ja -ametnike ning hallatavate asutuste (koolid,
huvikeskus, noortekeskus, raamatukogud, OÜ Are Vesi) juhtide ülesanne oli igaühel oma valdkonna alaosa
ettepanekute väljatöötamine ja esitamine.
Uue arengukava koostamise ja ülesehituse aluseks võeti senikehtinud Are valla arengukava 2016 – 2024.
Vastavalt seadusele toimus teksti avalik väljapanek, mis lõppes avaliku aruteluga. Avaliku väljapaneku käigus
ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.
Vallavolikogu arutas ja kehtestas Are valla arengukava 2017 – 2026 13. oktoober 2017
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1.

VALLA ADMINISTRATIIVNE KUJUNEMINE

Are vald on olnud ajalooliselt jagatud kahe kihelkonna vahel. Valla kesk- ja läänepoolsed külad kuulusid Pärnu-Jaagupi
kihelkonda, idapoolsete külade elanikud olid seotud Tori kihelkonnaga. Sidemed ajalooliste kihelkonnakeskustega ja
neid ümbritsevate valdadega kestavad edasi ka tänapäeval – korraldatakse ühisüritusi, käiakse Pärnu-Jaagupi ja Tori
kirikutes ning surnuaedadel.
Are valla administratiivse kujunemise ajalooline taust on võrdlemisi kirju, sisaldades mitmeid ühinemisi ja lahkulöömisi.
Are nimi leiab esmakordselt kirjalikes allikates äramärkimist alles võrdlemisi hilisel perioodil seoses Are ja Suigu mõisate
ehitamisega 18. sajandi algul. Esimesed omavalitsuslikud üksused kujunesid praeguse Are valla territooriumile 1816.
aasta Eestimaa talurahva seadusega, mil mõisate maavalduste põhjal moodustati Are ja Suigu vallad. Are mõisa maadel
paiknenud Are valla suuruseks oli 5808 ha ja tema koosseisu kuulusid Are, Eapere, Elbu, Kurena, Linnu, Mõisa,
Parisselja ja Vaharu külad. Suigu mõisa maadel paiknenud Suigu valla pindalaks oli 3178 ha ja see koosnes Metsakülast,
Mõisakülast ning Tabria külast. Are ja Suigu vallad eksisteerisid eraldi kuni 19. sajandi lõpuni. 1890-1895. aasta
reformide käigus ühendati nad Suigu vallaks.
Järgneva viiekümne aasta vältel muudeti praeguse Are valla administratiivset staatust neljal korral. Kõigepealt 1920.
aastal, kui vastiseseisvunud Eesti Vabariik taastas talurahva soovide kohaselt Are ja Suigu vallad. 1939. a 1. aprilli
ümberkorraldustega liideti Are ja Suigu vallad taas üheks – seekord Are vallaks.
Pärast II Maailmasõda, 1946. aastal, moodustati Are valla territooriumile kaks külanõukogu – Are Küla
Töörahvasaadikute Nõukogu ning Suigu Küla Töörahvasaadikute Nõukogu, mis liideti uuesti üheks 1954. aastal.
Moodustatud haldusüksus hakkas kandma Are Küla Töörahvasaadikute Nõukogu nime.
Kehtiv omavalitsuslik staatus anti Are vallale 30. juulil 1992. a.
Viimase 19 aasta jooksul on Are Vallavolikogu ja Vallavalitsus tegelenud kõigi omavalitsusele seadusega pandud
ülesannetega, tagamaks vallaelanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid ja head elukeskkonda. Märkimist väärib, et 14.
oktoobril 1998. a kinnitati Riigisekretäri poolt ka Are valla vapi ja lipu sümboolika.

2.

ARE VALD AASTAL 2017

Käesolev peatükk keskendub Are valla olukorra analüüsimisele. Peatükis tehakse ülevaade valla erinevatest
eluvaldkondadest ning antakse neile hinnangud. Samuti tuuakse välja iga eluvaldkonna peamised ülesanded ja
arenguvajadused. Olukorrale antud hinnangud, välja toodud ülesanded ja arenguvajadused tuginevad peatükis
kajastatud faktandmetele ja on koostatud vastavate eluvaldkondade töörühmade poolt.

2.1 VALLA ASEND JA RAHVASTIK
VALLA ASEND
Are vald asub Pärnumaal, maakonnakeskusest Pärnust 18 km Tallinna poole (vt Joonis 1). Are valda läbib 10 kilomeetri
ulatuses Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica) maantee. Are valla pindala on 159,91 km² ja seda ümbritsevad Halinga,
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Vändra, Sauga ja Tori vallad (vt Joonis 2).
Are vallas asuvad Are alevik ja 11 küla (vt Joonis 3) – Niidu, Elbu, Parisselja, Eavere, Pärivere, Kurena, Lepplaane, Suigu,
Võlla, Murru ja Tabria küla.

Joonis 1. Are vald Eesti kaardil
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Joonis 2. Are vald Pärnu maakonna kaardil
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Joonis 3. Are valla kaart

RAHVASTIK
RAHVASTIKU ÜLDNÄITAJAD
Valla elanike arv vähenes hüppeliselt aastatel 2004 kuni 2008 (vt Tabel 1). Pärast 2009-ndat on elanike arvu
vähenemine peatunud ning rahvastiku koguarv püsib ca 1280-90 inimese juures. Viimasel kolmel aastal on kõige enam
vähenenud elanikkond just Suigu külas ning peamiselt on kasvanud Eavere ja Lepplaane külades (vt Tabel 2). Samast
tabelist nähtub, et kõige suurem kasv küladest on olnud Tabria külas (29%), kuid seal oli peamiselt tegu siin elavate
inimeste valda sisse kirjutamisega.
Elanike tegelik arv on kasvanud jõudsalt. Aastal 2011 toimunud rahvaloenduse andmete alusel elab Are vallas kõigest
1177 inimest (vt Tabel 3). Suur hulk inimesi elam valla territooriumis ja käib kaugemal tööl – Pärnusse, Tallinnas,
Soomes.
Positiivsena võib märkida, et võrreldes 2007. aastaga on sündivus kasvanud. Kui 2007. aastal sündis kokku 9 last, siis
järgnevatel aastatel on sündinud keskmiselt 16 last aastas (vt Joonis 4).
Tabel 1. Vallaelanike arvu dünaamika aastatel 2004-2016
AASTA
Elanike
arv

2004
1421

2007

2008

2009

2010

1322

1315

1279

1284

2011
1278

2012
1285

2013
1277

2014

2015

2016

1282

1296

1297

allikas: RAHVASTIKUREGISTER
Tabel 2. Valla elanike arvu dünaamika külade järgi aastatel 2011-2016

1.01.2011

1.01.2016

ARVULINE
MUUTUS

MUUTUS
%

Are alevik

425

422

-3

-1

Eavere küla

28

37

9

32

Elbu küla

68

71

3

4

Kurena küla

56

50

-6

-11

Lepplaane küla

49

58

9

18

Murru küla

83

87

4

5

Niidu küla

125

129

4

3

Parisselja küla

39

40

1

3

Pärivere küla

31

33

2

6

Suigu küla

282

252

-30

-11

Tabria küla

31

40

9

29

Võlla küla

58

63

5

9

Valla täpsusega

3

15

12

400

KOKKU

1278

1297
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20
18
16
14
12

4
7

10

12

13

5
7
5

6

9

7

8

8

2

6

11

10

4

7

6

2

8

7

6

5

6

9

9

2015

2016

7

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aasta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9
Tüdrukud
6
10
7
7
6
5
6
8
7
11
9
7
Poisid
7
4
2
7
9
8
13
6
12
5
5
kokku

13

14

9

14

15

13

19

14

19

16

14

16

Joonis 4. Sündivus Are vallas aastatel 2005-2016 (allikas: RAHVASTIKUREGISTER)
Tabel 3. Are valla elanike arv rahvaloenduse andmetel seisuga 31.12.2011

Mehed
Naised
Kokku

Kokku
588
589
1177

0...17
134
123
257

vanus
18...64
379
345
724

65 +
75
121
196

Allikas: STATISTIKAAMET

VALLA RAHVASTIKU SOOLIS-VANUSELINE STRUKTUUR
Are vallas on 2016. aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel naisi 617 ja mehi 665. Kõige rohkem lasteaia
ealisi lapsi (vanus 0-6) elab Are alevikus (39 last), kuid osakaal on kõige suurem Elbu külas (14%). Kõige väiksemad laste
osakaalud on Suigus, Tabrias, Kurenas ja Lepplaane külas. Noori (vanus 7-18) on samuti Are alevikus arvuliselt kõige
rohkem ja kõige suuremad osakaalud on Parisseljal (21%), Suigus (15%) ja Elbus (15%). Tööealisi on üsna võrdselt igas
külas ning üle 60 aastaste osas paistab silma Eavere küla, kus selle vanusegrupi osa on 41% (vt Tabel 4).
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Tabel 4. Are valla elanike arv vanusegruppide järgi külades (seisuga 01.01.2016)
VANUSEGRUPPIDE ARVUD JA OSAKAALUD
KÜLA
NIMETUS

VANUS
0-6

OSAKAAL
%

VANUS
7-18

OSAKAAL
%

VANUS
19-59

OSAKAAL
%

VANUS
60+

OSAKAAL
%

KOKKU

ARE ALEVIK

34

8%

54

13%

243

58%

91

22%

422

EAVERE

4

11%

2

5%

17

46%

14

38%

37

ELBU

8

11%

11

15%

40

56%

13

18%

71

KURENA

2

4%

4

8%

27

54%

17

34%

50

LEPPLAANE

3

5%

8

14%

35

60%

12

21%

58

MURRU

9

10%

5

6%

50

57%

23

26%

87

NIIDU

5

4%

9

7%

77

60%

38

29%

129

PARISSELJA

4

10%

5

13%

22

55%

9

23%

40

PÄRIVERE

3

9%

5

15%

17

52%

8

24%

33

SUIGU

15

6%

37

15%

144

57%

56

22%

252

TABRIA

1

3%

8

20%

24

60%

7

18%

40

VÕLLA

4

6%

6

10%

34

54%

19

30%

63

VALLA
TÄPSUSEGA

2

10

3

15

KOKKU

1297

Allikas: RAHVASTIKUREGISTER

VALLA ELANIKE ARVU PROGNOOS JA MUUD NÄITAJAD
Omavalitsuse arengu planeerimise peamiseks võtmeks on tuleviku võimalikult täpne prognoosimine, sh eelkõige
rahvastikuga seotud näitajate osas. Joonis 5 on graafiliselt kujutatud Are valla elanike arv aastani 2040, millest selgub,
et ilma võimaliku juurderändeta väheneb elanike arv järgmise 25 aastaga ligemale saja võrra. Seetõttu on äärmisel
oluline pöörata rõhku elamumajanduse kujundamisele ja valla teenuste arendamisele, mille abil võiks loota, et elanike
arv püsib stabiilsena. Peamine võtmetegur rahvastiku rändes on Pärnu linna ja linna lähiümbruse üldine
konkurentsivõime kasv ja tasuvate töökohtade olemasolu. Selgub, et Are valla elanikest üle ühe kolmandiku töötab
Pärnu linnas või linna ümbruse valdades ja 34% elanikest töötab Are vallas. Tuginedes toimunud rahvaloenduse
andmetele saab väita, et lisaks vallasisestele arengutele peab Are vald igati kaasa aitama ka arengutele terves
maakonnas.
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Joonis 5. Are valla elanike arvu prognoos aastani 2040 ilma rändeta (allikas: SISEMINISTEERIUM)

HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

ASEND
Pärnu lähedus
Via Baltica ja Pärnu-Rakvere maantee lähedus

Puuduliku ühistranspordi või eluaseme puudumise
tõttu liiguvad elanikud Pärnu linna või Tallinnasse
Maanteega kaasneb müra ning Are aleviku areng on
piiratud kaitsevööndi tõttu

RAHVASTIK
Looduskeskset maaelu hindav rahvas
Sündivuse kasv

Rahvastiku vähene juurdekasv
Rahva koondumine vallast maakonnakeskusesse

ÜLESANDED JA ARENGUVAJADUSED
RAHVASTIK
Meeldiva ja rahuliku elukeskkonna säilitamine ja arendamine vallas
Uute inimeste meelitamine väikeasulatesse, küladesse
Uute elukohtade loomine Are alevikku
Ühistranspordi pidev arendamine ja kaasajastamine
Rahvaspordi propageerimine, rajatiste rajamine

2.2 JUHTIMINE, REGIONAALHALDUS, MAJANDUS
JUHTIMINE
Are vallavalitsuse ja volikogu ruumid asuvad Are alevikus 1980. aastal valminud tolleaegse majandi kontor-klubi hoones,
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millest on tänaseks saanud Are Vallakeskus.

VALLAVOLIKOGU
Praegune Are vallavolikogu valiti valla elanike poolt 2013. aasta oktoobris. Volikogus on üksteist liiget. Volikogu tööd
korraldab ja juhib volikogu esimees. Volikogu juures tegutsevad majanduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon,
haridus- ja noorsookomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning revisjonikomisjon (vt Joonis 6).

Joonis 6. Are Vallavolikogu struktuur

VALLAVALITSUS
Are Vallavalitsus on viieliikmeline. Vallavalitsuse tööd juhib ja korraldab vallavanem. Vallas töötab kaheksa ametnikku:
vallavanem, vallasekretär, abivallavanem, pearaamatupidaja, maa- ja keskkonnanõunik, humanitaarnõunik,
sotsiaaltöötaja ja sekretär-asjaajaja. Are vallavalitsuses on moodustatud alaealiste komisjon. Volikogu poolt on
moodustatud valla 100-protsendise osalusega OÜ Are Vesi, mis osutab vallarahvale kommunaalteenuseid,,
heakorrastustöödega jne.

Joonis 7. Are Vallavalitsuse struktuur
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VALLA ASUTUSED:



Are Avatud Noortekeskus



Are Huvikeskus



Are raamatukogu



Suigu raamatukogu



Are Kool

EELARVE
Are valla eelarve tulud ületasid 2016. aastal eelnevaid aastaid, kui üksikisiku tulumaksu laekumine oli üle 709 tuhat
eurot. Prognoosi kohaselt laekub 2017. aastal tulumaksu ligi 718 tuhat eurot. Elanike arvu püsimise tõttu on kasvanud
ka toetusfondi eraldised ja 2017 aastal on prognoositav tasandus- ja toetusfondi suurus ligikaudu 659 tuhat eurot.
Võrdluseks oli 2016. aasta tasandus- ja toetusfondi laekumised kokku ligi 643 tuhat eurot.
Samal ajal on hoogsalt tegeletud erinevatest fondidest rahade taotlemisega ning viimase kolme (2014-2016) aasta
jooksul on vallaeelarvesse lisaks saadud ning kasutatud täiendavalt erinevaid sihtotstarbelisis toetusi (vt Tõrge! Ei leia
iiteallikat. – põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine). Toetuste abil on teostatud erinevaid investeeringuid (vt
Tõrge! Järjehoidja lubamatu eneseviide.). Eesmärk on kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamine ning
tänavavalgustuse renoveerimine, sihiks üldiste majandamiskulude kokkuhoid.
Are valla eelarve kulud aastatel 2014-2016 on vähehaaval suurenenud. 2016. aastal on põhiliseks kulukohaks
haridusvaldkond, kuhu kasutatakse üle poole (876 tuhat eurot) valla eelarvelistest vahenditest. Kulude suurus
tegevusalade lõikes on jäänud ligikaudu samaks. Erinevusi aastate lõikes põhjustavad erinevad investeeringud.
Tabel 5. Are valla eelarve täitmine 2014-2016 ja 2017 II lisaeelarve

Kirje nimetus

2 014

2 015

1 251 586

1 368 724

1 509 135

1 665 416

626 881

693 870

772 606

781 774

561 071

630 096

709 346

718 000

65810

63 774

63 260

63 774

Tulud kaupade ja teenuste müügist

69867

62 929

73 582

77 350

Saadavad toetused tegevuskuludeks

549080

603 507

655 248

803 892

Tasandusfond (lg 1)

207 588

222 321

220 288

202 319

Toetusfond (lg 2)

272 093

372 559

421 231

457 125

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks

2 016 2017 II LisaEA
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Muud saadud toetused tegevuskuludeks

69 399

8 627

13 729

144 448

5758

8418

7699

2 400

1 845

1 912

1 809

1 800

471

1 123

629

600

3 442

5 383

5 261

0

-1 149 987

-1 228 785

-1 340 652

-1 552 699

-60 179

-66 691

-78 547

-120 605

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele
isikutele

-25 965

-37 488

-47 875

-48 349

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

-25 955

-19 675

-20 860

-60 001

-8 799

-9 527

-9 812

-8 300

-1 089 268

-1 162 094

-1 262 105

-1 432 094

Personalikulud

-650 413

-749 491

-827 065

-916 205

Majandamiskulud

-438 092

-411 642

-434 992

-507 589

-763

-962

-48

-8 300

101 599

139 939

168 483

112 717

-127 849

-164 318

-221 021

-268 690

Põhivara müük (+)

16 437

5 040

22 417

66 557

Põhivara soetus (-)

-159 757

-155 493

-248 238

-271 952

126 142

19 678

50 093

0

-105 682

-30 001

-42 991

-60 594

Finantstulud (+)

67

13

11

15

Finantskulud (-)

--5 057

-3 555

-2 313

-2 716

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

-26 250

-24 379

-52 538

-155 973

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-40 815

-51 453

46 796

126 714

Kohustuste võtmine (+)

263 152

0

100 000

185 000

Muud tegevustulud
Sh laekumine vee erikasutusest
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju
hüvitis
Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks

Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud

Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)
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Kohustuste tasumine (-)

-222 338

-51453

-53 204

-58 286

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, vähenemine)

14565

-75832

-5 742

-29 259

PÕHITEGEVUSE
KULUDE
JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS
TEGEVUSALADE JÄRGI

1 420 482

1 417 834

1 634 195

1 887 961

192 990

187 395

196 887

303 263

60

0

0

0

118 162

136 284

144 254

116 784

8 781

5 932

3 820

12 504

139 036

58 379

70 468

181 944

613

429

2 613

520

Vabaaeg, kultuur ja religioon

127 303

190 068

187 931

209 814

Haridus

754 174

738 497

921 154

946 754

79 362

100 850

107 067

116 378

Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid

Sotsiaalne kaitse

Tabel 6. Olulisemad investeeringud 2011-2017
2011

Objekt

Summa

Vee-ja kanali. trass II etapp Are alevik

88 817

Mõisapargi hoolduskava realiseerimine

25 876

SLAK köögiploki renoveerimine

73 496

SLAK küttesüsteemi renov. ja maakütte süsteem

53 184

Vallamaja õliküttelt bioküttele üleviimine

78 240

Are Põhikooli õliküttelt bioküttele üleviimine

87 000

Sepa tee katte ehitus

20 627

Kuuribokside renoveerimine

26 442

Tabria lauda lammutamine

18 995

Vallamaja õliküttelt bioküttele üleviimine (osaline investeering, lõpetati 2014. aastal)

29 427

Are jõe seisundi parandamine (Pärivere paisu likvideerimine)

58 724

2012

2013

2014
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Are Põhikooli õliküttelt bioküttele üleviimine (osaline investeering, lõpetati 2014. aastal)

42 000

Suigu Lasteaed-Algkooli uue rühma ehitamine

44 749

2015
Are Vallavalitsuse nõupidamiste ruumi ja maanõuniku kabineti remont

9 641

Suigu lasteaia koridoride ja söögisaali remont

19 326

Are Huvikeskuse parkla rajamine

30 378

Roigu tee renoveerimine

41 639

Are aleviku veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp (Are Vesi OÜ)

393 103

Oja tn, Oja põik ja Põllu tn tänavavalgustuse renoveerimine (Are Vesi OÜ)

29 546

Are Vallakeskuse remont (saalid, vallavalitsuse kabinetid)

15 783

Suigu lasteaia remont

41 203

2016

Uue tänava ja Lepplaane tn.pindamine

7 528

Suurfarmi tee renoveerimine

37 525

Are Kooli spordirajatiste kaasajastamine

102 781

2017
Vallakeskuse remont (parabet)

11 175

Teede investeeringud (Are Kooli kergliiklustee, Areküla tee)

50 000

Are ja Suigu tänavavalgustus

92 077

Are aleviku mänguväljak

15 000

Suigu lasteaia mänguväljak

103 000

Are valla eelarve on seotud käesoleva Are valla arengukava tegevuskavaga aastateks 2017-2026. Tegevuskavas toodud
tegevusi rahastatakse täielikult või osaliselt vallaeelarvest. Tegevuskava elluviimist koordineerib Are Vallavalitsus ja iga
konkreetse tegevuse eest vastutab vastav vallaametnik.
Are valla tegevuskava kuulub vallavolikogu poolt läbivaatamisele uuenduste ja paranduste tegemiseks vähemalt kord
aastas. Tegevuskava läbivaatamise käigus teostab vallavolikogu ka tegevuskava täitmise kontrolli.

OMANDI- JA MAAREFORM
Are valla pindala on 159,85 km². See on ühtlasi katastriüksuste kogupind. 2017. aasta 31. juuli seisuga on registreeritud
katastriüksuste arv 1 751, kokku pindalaga 15884,9 ha, mis moodustab valla kogupindalast 99,4 %. Registreerimata
maad on 100,3 ha ehk 0,6 %.
Tabel 7. Maakatastris registreeritud katastriüksuste arv ja pindala (ha) seisuga 31.07.2017

Pindala
kokku

Arv

Registreeritud
maa pindala

Registreeritud
maa %

Registreerimata maa
pindala
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Are vald
Pärnumaa
kokku

15 985

1751

15884,9

99,4

100,3

480 952

56 347

474 365,6

98,6

6586,4

Allikas: Maa-amet
Tabel 8. Maareform Are vallas aastatel 1993-2017 (ha)

Aasta

1993

1995

2000

2005

2010

2013

2016

2017
(31.07.2017)

Are vald

270

601

9039

13756

14709

15446

15819,1

15884,9

Tagastatud maa

270

601

6580

8923

9261

9296

9296

9311,0

2229

3238

3448

3454

3454

3471,6

Vaba
põllumaa
erastamine

826

984

984

984

984

Vaba metsamaa
erastamine

429

518

533

533

535,4

16

59

173

180,4

482

1120

1346,9

1402,4

Ostueesõigusega
erastatud maa

Munitsipaalmaa
Riigimaa

230

340

Allikas:Maa-amet
Möödunud 25 aasta jooksul on Are vallas maareformi käigus tagastatud 9311 ha ja ostueesõigusega erastatud 3471,6
ha maad. Vaba põllu- ja metsamaa erastamine oleneb suures osas riigi otsustest. Erastatud on 984 ha vaba põllumaad
ja 535 ha metsamaad. Munitsipaalmaade hulka kuuluvad peamiselt vallale vajalike funktsioonide täitmiseks olulised
maad: vallateed, vee- ja kanalisatsioonitrasside ja jäätmete käitluseks vajalik maa ning valla hoonete alune maa. Valla
omanduses on praeguseks 180,4 ha maad. Katastrisse registreerimata maast moodustavad suure protsendi riigi otsust
ootavad tagastamisnõueteta maad. Maade tagastamine ja ostueesõigusega erastamised on lõpetatud.

KOOSTÖÖ
Are vald teeb koostööd ja võtab aktiivselt osa Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu
(EMOL) tööst ja tegevusest, olles mõlema organisatsiooni liige. POL-i kaasabiga toimuvad mitmed ühisüritused, ühised
õppepäevad ja seminarid Pärnumaa valdade ametnikele. POL-i raames on ellu viidud mitmeid maakonnaüleseid
projekte, näiteks korvpalliväljakute ehitamine, keskkonnahariduskeskuse rajamine jms.
Jäätmehooldusalaselt tehakse tihedat koostööd naabervaldadega. Jäätmeseaduse mõistes moodustavad Are, Halinga ja
Sauga vald nii territoriaalselt kui ka elanike arvult (kokku ca 8300 elanikku) optimaalse suurusega korraldatud
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olmejäätmeveo piirkonna. Eeltoodust lähtudes on koostatud Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava 20162020, mis on eelnimetatud valdade arengukavade lahutamatu osa.
Are vald kuulub Pärnu jõgikonna omavalitsusi, mittetulundusühinguid ja erasektorit ühendavasse MTÜ-sse Rohelise
Jõemaa Koostöökogu, mille peaeesmärgid on elukeskkonna parandamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine.

VÄLISSUHTLUS
Are vallal puuduvad välissuhted teiste riikide omavalitsustega.

ETTEVÕTLUS
ETTEVÕTLUS ÜLDISELT
Vallas tegutsevad peamiselt väikeettevõtted, millede töötajate arv jääb alla paarikümne (toodud Tabel ). Viimase viie
aastaga on valda juurde tekkinud OÜ Dorioone Timber, mis asub Elbu külas ning tegeleb tööstusliku saematerjali
tootmise ja müügiga, ja OÜ Karjamõisa, mis osutab tapamaja teenust ja tegeleb erinevate lihatoodete tootmisega.
Kokku tegutseb Are vallas 2017. aastal 210 erinevat ettevõtet (vt Tabel ).
Tabel 9. Are vallas tegutsevad suuremad ettevõtted
OÜ Are Vesi
Dorione Timber OÜ
Gererio OÜ
Karjamõisa OÜ
Omatec OÜ
Andres Kallaste hobusekasvandus
Rigor OÜ
Ronella OÜ
Suigu Veod OÜ
Treffex AS
Alpakafarm OÜ

Vee-ja kanalisatsiooniteenused, torujuhtmed, heakord
Metsamaterjali töötlemine
Transporditeenused, metsamajandus
Tapamaja teenus ja lihatööstus
Kaevetööd, transport, torujuhtmed
Hobusekasvatus ja tõuaretus
Mööblitootmine
Ehitus
Transportteenus
Turbatootmine
Taluturism

Tabel 10. Are valla ettevõtete ja FIE-de dünaamika 2000-2017
2000

2003

2008

2011

2014

2016

2017

26

17

41

141

110

138

110

FIE-d

184

144

58

84

81

72

70

kokku

210

161

99

225

191

210

180

Ettevõtted
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250
200

84

150

81

72
70

184

100

144

58

50
26

17

41

2000

2003

2008

0

141

2011

110

138

110

2014

2016

2017

Allikas: Äriregister
Are valla eraõiguslikud juriidilised isikud liikide kaupa 2017. aasta seisuga

Juriidilise isiku liik

lühend

arv

Äriühingud
Aktsiaselts

AS

1

Osaühing

OÜ

109

Täisühing

TÜ

1

Usaldusühing

UÜ

2

Tulundusühing

TÜH

2

Mittetulundusühing

MTÜ

36

Sihtasutus

SA

0

Füüsilisest isikust ettevõtja

FIE

70

kokku

221

Allikas: ÄRIREGISTER

PÕLLUMAJANDUS
Are valla põllumajanduslikku tootmist mõjutavad enim maa- ja mullastikutingimused. Valla lõunapoolne piirkond
(hõlmab Pärivere, Kurena, Lepplaane, Võlla külasid) sobib paremini loomakasvatuse arendamiseks, kuna siin on
soodsamad heintaimede kasvutingimused. Intensiivkultuuride, nagu teraviljad ja raps, kasvatamine ei ole selles
piirkonnas otstarbekas.
Tabel 11. Are valla suuremad põllumajandustootjad
Elbu Farmer OÜ
Kurena Farmid OÜ
Halinga OÜ
Strausson OÜ
Vahtmäe OÜ
Urusalu OÜ
Eriku Grupp OÜ
Arude talu
(Tõnu Luur)
Kase talu
(Tiiu Lehiste)
Lipuvälja talu
(Arti Soosaar)
Lõo talu
(Urmas Hiienurm)
Mangaru talu
(Margo Kahest)

20

Are valla arengukava 2017-2026
Murru talu
Peedi talu
Pähkli talu
Põlluaasa talu
Uida talu

(Arnold Prints)
(Ain Marksaar)
(Endel Pähkel)
(Kert Alamaa)
(Peeter Aassalu)

Valla põhjapoolsemas osas (hõlmab Eavere, Niidu, Suigu, Tabria ja Murru külasid) on põllud kõrgemad, mis pakub
piirkonnas enam võimalusi teravilja, rapsi, herne, ristiku ja teiste intensiivsemate kultuuride viljelemiseks.
Põllumajandusettevõtete peamised tegevussuunad vallas on teravilja, piima- ja liha tootmine ning müük,
hobusekasvatus ja vähem ka köögivilja kasvatus.
Mahepõllumajandusega tegelevad: Lipuvälja talu (Arti Soosaar), OÜ Vahtmäe (Toomas Luur). Hobusekasvatuse ja eduka
tõuaretusega tegeleb vallas Andres Kallaste hobusekasvandus.
Väiksemate tootjate hulgas võib märgata huvi puuvilja- ja marjakasvatuse ning mesinduse vastu. Tegeletakse ka
katmikala köögivilja kasvatamisega.

PUIDUTÖÖTLEMINE
Puidutöötlemisega tegelevad vallas OÜ Dorioone Timber, OÜ Rigor ja OÜ Gererio. OÜ Rigor on leidnud oma turuniši,
tegeledes mööbli valmistamisega. OÜ Dorioone Timber tegeleb saematerjali tootmisega. OÜ Gererio tegeleb
küttepuude tootmise ja müügiga.

TURISM
Turism ei ole vallas arenenud majandusharu ja siin on palju arengupotentsiaali. Are vald asub Pärnu linna vahetus
läheduses ja valda läbib Via Baltica magistraaltee, mis loovad eeldused teenindusettevõtete (majutuskohad, kauplused,
söögikohad) arenguks. 2012. aastal alustas Are vallas Eavere külas tegevust Alpakafarm OÜ, kus turistid saavad näha
alpakade kasvatamist ja osta alpakavilla tooteid.
Are vald on korrastamas Are mõisa parki ning asunud suuremat tähelepanu pöörama ka teistele võimalikele
turismiobjektidele. Are mõisa pargis on võimalik aktiivselt puhata, olemas on rannavõrkpalli plats, discolfi rada,
ujumiskoht ja piknikuplats. Pargis korraldatakse erinevaid spordi- ja kultuuriüritusi, olemas on kaasaegne laululava.

TEENINDUS
Kaubandusega tegeleb vallas OÜ Mägi Trading, kellel on üks kauplust Are alevikus ja üks Suigus.
Tallinna maantee ääres asuv Are kauplus on asukohalt hea. 2016. aasta suvel renoveeris omanik hoone fassaadi
(soojustamine, avatäidete vahetamine jne). Juurdepääs kauplusele on hea, poe kõrval asub parkimisplats ning ruumid
on avarad. Parkimisplats kuulub osaliselt koos kõrval asuva tuletõrje veevõtukohaga Are vallale. Tuletõrje veevõtukoha
renoveerimine on vajalik, ühes sellega saab korrastada ka sinna juurde kuuluva parkla.
Vallakeskuses teenindusega tegelevate ettevõtete kasutuses olevad rendipinnad vajavad osaliselt optimeerimist,
ümberpaigutamist ja renoveerimist.
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HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

JUHTIMINE
Vallavalitsuse optimaalne suurus

Võtmeisikute lahkumine raskendab organisatsiooni
tööd
Ametnikel laiad vastutusalad
Valla üldsuse vähene aktiivsus valla arengut ja juhtimist
puudutavates küsimustes

Kompetentsed ja õpihimulised vallaametnikud
Aktiivsed ja teotahtelised volikogu liikmed

KOOSTÖÖ
Aktiivne osavõtt POLi, EMOLi ja Rohelise Jõemaa
Koostöökogu tööst
Koostööprojektid naaberomavalitsustega
(jäätmekäitlus, külaliikumine)

Osade omavalistuse huvi koostööks läbi POLi ja EMOLi
tagasihoidlik
Osades valdkondades valdadevaheline koostöö
tagasihoidlik (ühisettevõtted, -ametnikud)

Koostöö naaberomavalitsustega haldusreformi
läbiviimiseks

Omavalitsustevahelise koostööhuvi puudumine
haldusreformi läbiviimiseks.

VÄLISSUHTLUS
Are koolil loodud esimesed kontaktid Soome Lehtimäki
kooliga.

Vallal puuduvad ametlikud koostöösidemed ühegi
omavalitsuse või piirkonnaga väljaspool Eestit

OMANDI- JA MAAREFORM
Umbes 99% maadest kantud katastrisse

Üksikule maaüksuste munitsipaliseerimine lõpetamata

ETTEVÕTLUS
Põllumajandusliku ettevõtluse struktuur on välja
kujunemas, investeeringud suurenevad, konkurents
maade üle suureneb
Erinevaid ettevõtteid tekib tasapisi juurde
Erinevate teenindusettevõtete olemasolu
Looduslähedase maaturismi olemasolu

Osad põllumaad liiguvad vahendajate kätte

Aktiivsete ja ettevõtlike inimeste äravool linnadesse
(Pärnu, Tallinn)
Konkurentsi puudumine
Majutuskohtade puudumine

ÜLESANDED JA ARENGUVAJADUSED
JUHTIMINE
Infotehnoloogiliste vahendite parem ärakasutamine valla juhtimise tõhustamiseks
Piirkonna identiteedi tugevdamine ja mainekujundus
Koostöö tõhustamine erinevate allasutuste ja omavalitsuse vahel

KOOSTÖÖ
Edukalt läbiviidav haldusreform
Pärnumaa Ühistranspordi Keskuse arengu toetamine
Edukas koostöö EMOL, POL ja Rohelise Jõemaa Koostöökoguga
Koostöövõrgustike tihendamine ettevõtjate ja kolmanda sektoriga

VÄLISSUHTLUS
Are Kooli partnerlussuhteid Lehtimäki kooliga

ETTEVÕTLUS
Are kaupluse juures asuva parkla ja tuletõrje veevõtukoha renoveerimine
Vallakeskuse vabade pindade kohandamine ettevõtluseks ja teenidusettevõtete ruumide kokku koondamine
hones
Teenindussektori arengu toetamine – teenindus-toitlustus-majutus-tankla ala Are alevikus Via Baltica ääres
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Kogu valla võimaluste efektiivsem esitlemine ettevõtjatele
Vaatamisväärsuste korrastamine ja parem reklaamimine (Are mõisa park, linnamäed, kivikalme, palvela,
alpakafarm)
Viidamajanduse korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine - valla kaardid peatuskohtades ja suurematel
sissesõiduteedel
Infopäevade korraldamine ettevõtjatele valla võimaluste tutvustamiseks – valla parem reklaamimine
Piirkonnas pakutavate teenuste arendamine (Noortekeskus, Huvikeskus, raamatukogud, postiteenus,
pakiautomaat, muud teenused)

2.3 TEHNILINE TARISTU
TEEDEVÕRK
Are valla avalike teede kogupikkus on 159,7 km. Sellest moodustavad riigiteed 44,7 km, erateed 13,5 km ja vallateed
101,5 km. Teede kogupikkusest on mustkattega 25,2 km ja kruusakattega 134,5 km. Lisaks sellele on avalikult
mittekasutatavaid erateid 32 km.
Riigiteedest läbivad Are valda Tallinn-Pärnu-Ikla magistraaltee (Via Baltica), Are-Suigu, Uduvere-Suigu-Nurme ja SuiguTootsi tee. Lisaks on riigiteed osa Elbu test ja osa Pärivere test.
Are valla üks pikimaid raudteelõike, mis ühendas Lavassaaret Tootsiga, on tänaseks likvideeritud. Järele on jäänud
raudteetamm, mida kasutavad maa- ja metsaomanikud kinnistutele pääsemiseks ning looduses käijad. Nimetatud
teetammi on kajastatud ka jalgrattateede võrgustiku „Pärnumaa VELO“ väljaarendamise kavas kui ühe võimaliku
jalgratta marsruudina (Pärnumaa VELO, 2009:39).
Are valla territooriumil tegelevad riigi- ja vallateede hooldusega Maanteeamet ja Are Vallavalitsus.

KOHALIKE TEEDE RENOVEERIMINE
Kohalike teede renoveerimine toimub vastavalt arengukava lisale 2 investeeringud teede ehitusse.
Eraldi hindamist nõuavad Are vallas asuvad sillad. Kõige kehvemas seisis on Lepplaane teel olev Aadu sild.

VIA BALTICA
27. veebruaril 2009. aastal algatas Pärnu Maavanem Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0" koostamiseks.
Planeeringuga nähti ette Via Baltica trassi asukoha muutmine Are vallas. Trassikoridor nihkus kuni 1000 meetrit
praegusest trassist lääne poole. Trassi asukoha muutusega tekib rohkem võimalusi Are aleviku kasvamiseks. Positiivne
on ka rajatavate kergliiklusteede võrgustik, mis käesoleval hetkel Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres praktiliselt puudub.

RAIL BALTIC
Planeering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173. Pärnu maakonna osas planeeringu koostamise
korraldajaks on Pärnu Maavalitsus ja kehtestajaks Pärnu maavanem. Planeeringulahenduse koostaja ja selle KSH
läbiviijaks on OÜ Hendrikson & Ko. Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee
trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega

23

Are valla arengukava 2017-2026
kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale.
Arengukava koostamise ajal on käimas planeeringu järelvalve protsessi. 2017. aastal soovitakse jõuda planeeringu
kehtestamiseni.
Planeeritav trassikoridor läbib Are valla kolme küla - Võlla, Suigu ja Murru. Trass kulgeb Are ja Tori valla piiril.

ÜHISTRANSPORT
Are valda läbivad mitmed maakondlikud ja maakonnavälised bussiliinid. Are aleviku ja Suigu küla keskuse ühendust
maakonnakeskuse Pärnuga võib pidada rahuldavaks.
Parema ühistranspordivõrgustiku tagamise eesmärgil asutasid Pärnumaa omavalitsused Pärnumaa Ühistranspordi
Keskuse, mis kordineerib kogu maakonna ja Pärnu linna ühistranspordivõrke ning lisaks on seatud eesmärgiks tulevikus
korraldada ka valdade õpilasringe.
Pärnumaa Ühistranspordi Keskuse juhtimisel viiakse läbi EASi projekt, mille realiseerumisel rajatakse maakonnaliinide
bussipeatustesse palju uusi ootepaviljone, uue hoone ja infrastruktuuri saab Pärnus asuv bussijaam, uuendatakse
bussipiletite süsteem jne.

TELEFONISIDE, INTERNET JA POSTITEENUSED
TELEFONISIDE
Üldkasutatavat telefoniside võrku haldab Elion Ettevõtted AS. Kogu vald on kaetud mobiilsidega ja mobiilside teenuseid
pakuvad Telia Eesti, Elisa ja Tele2. Are alevik ja sellega piirnevad külad on saanud digitaalse telefonijaama. Suigu
piirkonna telefoniühenduse parandamiseks paigaldati 2016 kevadel uus sidejaam kuid see ei lahenda probleemi
täieikult.

INTERNET
Kvaliteetne interneti püsiühendus toimib ainult Are alevikus ning selle lähiümbruses. Kaugemates külakeskustes on
internetiühendus halb. Levib vaid mobiilne internet.
Vallal on 2 avalikku internetipunkti Are ja Suigu raamatukogudes.
Pärnu maakonnas kavandatakse DIGITEE pilootprojekti koostöös Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Ettevõtluse
Arenduskeskuse ning Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga. Projekti eesmärgiks luua maapiirkonda ülikiire interneti
juurdepääsuvõrk. DigiTee viib fiiberoptilise kaabli iga majapidamise ja ettevõtte juurde, kes sellest huvitatud on. DigiTee
realiseerumisel on võimalik terves maakonnas tarbida ülikiiret internetiteenust samadel tingimustel, mis on praegu
kättesaadavad suurlinnade keskustes. Projekti läbiviimise aeg 2016-2019.

POSTITEENUSED
30.06.16 seisuga Are vallas postkontorit ei ole. Edaspidi peaks olema postiteenused vallaelanikele kättesaadavad
Omniva ja eraettevõtjate kaudu. Pakkide saatmine ja kojutoimetamine toimub kirjakandja vahendusel. Raha
kojukanded saab tellida samuti postiljonilt.
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SOOJAMAJANDUS JA ELEKTRIENERGIA
Tsentraalkatlamaja Are valla territooriumil ei ole. Are Koolil ja Are Vallakeskusel on hakkepuidukatlad. Are Kooli
lasteaial Suigus ja Suigu seltsimajal maaküttesüsteemid.

TOOSI SUURSOO TUULEPARK
Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu koostamine ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine algatati Vändra Vallavolikogu 17. aprilli 2012 otsusega nr 18. Teemaplaneeringu algatamise ettepaneku
esitas AS Eesti Energia, kes on Tootsi Suursoo tuulepargi (terviklik elektritootmise objekt, mis lisaks tuulikutele koosneb
teedest, ühenduskaablitest, alajaamast jms. Planeeringulahenduse koostaja ja selle KSH läbiviijaks on OÜ Hendrikson &
Ko.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada elektrituulikute (52 tuulikut) ja neid teenindava infrastruktuuri
(teed, liinid, alajaam, tuulemõõdu tornid) asukohad, määrata maakasutusja ehitustingimused tuulikute ja neid
teenindava infrastruktuuri rajamiseks ning servituudi seadmise vajadus. Lisaks täpsustatakse rohelise võrgustiku
toimimist tagavad tingimused, maardlate kasutus ning ala kasutamise võimalused turismiobjektina.
Rajatav tuulepark piirneb Are valla Tabria ja Murru küladega.

EHITUSTEGEVUS JA ELAMUMAJANDUS
2015. ja 2016. aastal laiendas oma tootmist Jiffy Products Estonia AS. Pidevalt laiendab oma tootmist OÜ Karjamõisa.
Elavnenud on elamuehitus, eriti eramute ehitamine noorte perede poolt ning vanade talukohtade taastamine.
Negatiivsena võib välja tuua elamiskõlblike üürikorterite puuduse, sh eelkõige Are alevikus.

VESI JA KANALISATSIOON
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisega Are vallas tegeleb OÜ Are Vesi, mis kuulub 100% Are vallale.
Are aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid on suures osas rekonstrueeritud. Suigu küla keskuse veetrassid on
rekonstrueeritud. 2017 ühendati Niidu küla keskus Are aleviku veesüsteemiga. Rekonstrueerimist vajavad biopuhastid
(Are alevikus, Suigu ja Niidu külakeskuses) ja Suigu küla kanalisatsioon.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest annab põhjaliku ülevaate „Are valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027”.
Pidevalt on hajaasustuse programmi raames rajatud uusi puurkaevusid ja omapuhasteid hajaasustuspiirkonda. Selle
programmi vajadus on ka tulevikus.

TÄNAVAVALGUSTUS
Tänavavalgustus on kolmes suuremas asulas – Are alevikus ja Suigu küla keskuses ning Niidu külas Are-Suigu mnt ääres.
Teistes asulates tänavavalgustus puudub.
2011. aastal renoveeriti valgustus osaliselt Pärivere teel ja Kaldeni tänaval. 2014. aasta suvel renoveeriti valgustus Oja,
Oja põik ja Põllu tänavatel, kus valgustitena kasutatakse energiasäästlikke LED valgusteid. 2017. aastal renoveeriti Are
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aleviku Vallakeskuse ümbrus ja Uue tänava tänavavalgustus.
2017. aastal renoveeriti osaliselt Suigu küla tänavavalgustus lasteaia ümbruses ja rajati uus kergliiklustee äärde.
Renoveerimist vajab veel seltsimaja õueala, Tootsi tee äär ja bussipeatuse ümbrus.
Renoveerimisel on kasutatu energisäästlike LED valgusteid.
Tänavavalgustuse rajamise vajadus on Niidu küla keskuses ja Are alevikus Kooli ja Vana tänaval.

HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

TEEDEVÕRK
Valminud Via Baltica teemaplaneering, mille tõttu
kasvab Are aleviku arenguperspektiiv
Renoveeritud Are-Suigu riigitee
Teedevõrgustikuga kaetud kogu vald

Osaliselt on renoveeritud Are alevikus ja Niidu küla
keskuses tänavakatted, uue tolmuvaba katte on
saanud Suurfarmi ja Roigu tee, osaliselt on
renoveeritud ka kruusakattega maanteid
Hajaasustuse programmi raames on renoveeritud
erateid.

Are ümbersõidu ehitus lükatud teadmatusse
kaugusesse
Uduvere-Suigu-Nurme ja Elbu tee vajavad tolmuvaba
katteid
Kohalike maanteede halb olukord
Võimekus sildasid renoveerida puudub
Jätkuvalt teekatete halb olukord, vähe tolmuvaba
katteid

Erateede ja –sildade halb seisukord

ÜHISTRANSPORT
Üldiselt hea bussiühendus tõmbekeskustega (Pärnu,
Tallinn)
Hea õpilastranspordi korraldus

Murru, Elbu, Pärivere ja Eavere külal halb ühendus
tõmbekeskustega
Maakonnaliinid ei kata õpilasvedude vajadusi

TELEFONISIDE, POSTITEENUSED, INTERNET
Are alevikul (osaliselt ka Niidu külal)
digitaaltelefonijaam
Valla territoorium mobiilsidega kaetud
Internetipunktid olemas

Internetipunktid vajavad kaasajastamist
Suigu külal puudub korralik interneti püsiühendus,
puudub valguskaabe.
Vallas puudub makse- ja sularahaautomaat
Vallas puudub postkontor alates 2016. aasta märtsist,
postipunkt juulist, puudub pakiautomaat
Are valla territooriumist enamuses puudub lairibavõrk

SOOJAMAJANDUS JA ELEKTRIENERGIA
Kogu valla territoorium on elektrifitseeritud
Kortermajadel valdavalt olemas korteriühistud

Osad liinid ja rajatised vanad ja katkestused sagedased
Paljude majade soojustus ja kütteseadmed ei vasta
nõuetele

EHITUSTEGEVUS JA ELAMUMAJANDUS
Hea asukoht eluasemekohtade loomiseks

Paljudes korterelamutes ei ole tuleohutusnõuded
täidetud
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Inimestel huvi Are valda elama tulla – nõudlus
kinnisvara järele on olemas
Osad korterelamud rekonstrueeritud, järjest rohkem
korrastatud talukohti

Vabade eluasemete puudus

Lammutatud on ammortiseerunud endiseid
põllumajandusehitisi

Vajadus lammutada varisemisohtlikuid hooned

Jätkuvalt on mitmed hooned amortiseerunud

VESI JA KANALISATSIOON
Ühisveevarustuse vesi vastab kehtestatud nõuetele.
Suuremates asulates on olemas
kanalisatsioonisüsteemid
Kaasajastatud ÜVK
Osalemine hajaasustuse programmis – kvaliteetne
joogivesi ja nõuetele vastavad omapuhastid
hajaasustuses

Osal Are alevikus elavatel inimestel puudub
ühisveevärk ja kanalisatsioon
Renoveerimist vajavad biopuhastid Are alevikus ning
Suigu ja Niidu küla keskuses
Hajaasustuspiirkonnas paljudes elukohtades
ebakvaliteetne joogivesi ja puudub
kanalisatsioonisüsteem

TÄNAVAVALGUSTUS
Are alevikus ja Suigu küla keskuses tänavavalgustus
osaliselt renoveeritud

Osa Suigu küla keskuses ja Are aleviku (Kooli tn, Vana
tn, Pärivere tee) tänavavalgustus vajab renoveerimist
ja laiendamist
Niidu küla keskuses puudub tänavavalgustus
Valgustamata on kergliiklusteed Are-Suigu maantee
ääres.

ARENGUVAJADUSED JA ÜLESANDED
TEHNOVÕRK
Pidev teekatete uuendamine, sh. tolmuvabaks muutmine, eelkõige Are alevikus ning Suigu ja Niidu küla keskuses
Sildade renoveerimine, sh esmalt Aadu silla remont
Teede hoolduse järjepidev parandamine tagamaks aastaringselt nõuetele vastavad teed
Kergliiklusteede võrgustiku arendamine (Pärivere tee äärne, Kooli tänava äärne, Niidu ja Suigu ning Are–
Parisselja vaheline lõik)
Kaasa aidata järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrkude ehitamisele, mis võimaldab
lõppkasutajale ülikiire lairibateenuse kasutamist
Leida lahendusi postiteenuste parandamiseks vallas, nt pakiautomaatide paigaldamine
Ühiskondlike hoonete energiasääst jätkuva renoveerimise kaudu
Korterelamute renoveerimise toetamine
Munitsipaaleluruumide ehitamise võimaluste otsimine ja kasutamine
Lagunevate ja ohtike ehitiste lammutamise või renoveerimise aktiveerimine

VESI JA KANALISATSIOON
Reoveepuhastite renoveerimine (vastavalt ÜVK-le)
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine ja ehitamine (vastavalt ÜVK-le)

TÄNAVAVALGUSTUS
Are aleviku, Suigu küla ja Niidu küla tänavavalgustuse renoveerimine ja laiendamine
Kaasaegsete ja energiasäästlike LED valgustite kasutamine ehitamisel ja renoveerimisel
Kergliiklusteedele valgustuse ehitamine .
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2.4 HEAKORD, LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE
MAAVARAD
Maavaradest leidub Are valla territooriumil turvast ja kruusa. Suurem osa turbaväljadest jääb siiski Sauga ja Vändra
valdade territooriumile.Tabria külas on arvele võetud passivse turbavaruna Pööravere maardla 25 plokk. Kruusaosas on
kruusavarud ammendatud, kuid 2011. aastal kinnitas keskkonnaminister Eavere külas eraomandisse kuuluva
ehituskruusa ja täiteliiva aktiivse tarbevaru. Olemasolevad ammendatud karjäärialad tuleb korrastada, sobivuse korral
võtta kasutusele muul otstarbel (nt ujumiskoht, virgestusala, veehoidla vms).

MULLASTIK
Valla lõunaosas on mullad valdavalt soostunud, liigniisked, kohati märjad mullad. Mullatekke lähtekivimiks siin on tihti
happelise mullareaktsiooniga aluskivim, valdavalt savi, mis annab oma osa muldade happesuse suurendamisel.
Künnikihi lõimiseks on valdavalt savi või raske-keskmine liivsavi savil või vahelduvalt settelise peenliivaga savil. Mulla
boniteet on 30-40 hindepunkti vahel.
Valla põhjapoolsemas osas on põllud kõrgemad, kohati on ka kamarmuldi. Mulla lähtekivim ei ole enam valdavalt
happeline, mistõttu mullad siin on vähehappelised- neutraalsed. Muldade boniteet 38-45.

VEEKOGUD

Registri number
VEE1150500
VEE1150300
VEE1150100
VEE1149000
VEE1149800
VEE1149700
VEE1149600
VEE2014920
VEE1148711
VEE2014930
VEE1150600
VEE1149900
VEE1148700
VEE1149500
VEE1148712
VEE1150000
VEE1149100
VEE1150200
VEE1149400

Veekogu nimi
Angoja
Elbu oja
Kalda oja (Kaldaoja)
Kõreoja (Risturi oja)
Kõressoo oja (Kõrissoo oja)
Marjassaare kraav
Mõnuvere jõgi (Are jõgi)
Niidu karjäär
Palkoja
Raidla kruusakarjäär
Räägu oja
Saki jõgi
Sauga jõgi
Tomingoja (Toominga oja)
Torni oja
Tõntsu kraav
Uru oja (Hirve peakraav)
Vahtmäe peakraav
Veskioja (Roigu oja)

pikkus
km
16,1
21,8
8
2,7
12,9
1,6
29,2

veekogu tüüp
oja
oja
oja
oja
oja
kraav
jõgi
tehisjärv
kraav
tehisjärv
oja
jõgi
jõgi
oja
oja
kraav
peakraav
peakraav
oja

13,8
10,9
78,6
6
3,7
37,8
3,4
4,9
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KAITSTAVAD OBJEKTI
Are valla ainus looduskaitse all olev objekt on kuue hektari suurune Are mõisa park. 2015 koostati Are vallavalitsuse
tellimusel pargi uus hoolduskava, mille koostas Maastikuarhitektuuri Büroo. Vana hoolduskavas planeeritud tegevused
on valdavas osas teostatud ning looduskaitsealune park korrastatud. Toimib ka igaaastane hooldus. Pargi uus hooldusvõi renoveerimiskava peab tagama pargi pikaajalise arengu ja säilimise. Hoolduskava põhieesmärgiks on teadlikult
planeerida Are mõisa pargi ruumilist arengut pikemas perspektiivis, tuginedes looduskaitseseadusele ja Firenze hartale.
Antakse näpunäiteid, kuidas tuua esile selle ajalooline kompositsioon pargi miljöö esteetiline, ökoloogiline aga ka
rekreatsiooniline väärtus.
Natura 2000 alasid on valla territooriumil 2 – Tabria külas (Kõrisoo nime all) ja Võlla külas Kuiaru Looduskaitseala
Muistised Are vallas:


Akupere linnus Niidu külas



Lõimemägi Niidu külas



Tabria kalme Tabria külas



Teise Maailmasõja ohvrite ühishaud Niidu külas

Are valla muistised vajavad korrastamist ja paremat eksponeerimist uute viitade ja infotahvlite näol.

JÄÄTMEMAJANDUS
Vallaelanike olmeprügi äravedu on korraldatud koostöös Halinga ja Sauga vallaga. Ohtlikke jäätmeid kogutakse
vallaelanikelt Are alevikus biopuhasti juures, kust edasi antakse need jäätmekäitlejatele. Lähimad sorteerimisjaamad
asuvad Pärnu-Jaagupis ja Pärnus Raba tänaval. Puuduseks võib veel pidada korrektsete jäätmekogumispunktide (paberi,
pakendi jms kogumiseks) puudumist, mis võiksid asetseda suuremates külakeskustes. Olemas on pakendi ja vanapaberi
konteinerid. Jäätmemajandust arendatakase vastavalt kehtestatud Are, Halinga ja Sauga valdade ühisele jäätmekavale.

KESKKONNATEADLIKKUS
Igal kevadel korraldatakse vallas heakorratalguid Are mõisa pargi ja Suigu keskasula korrastamiseks, milles osalevad
vallaelanikud ja lapsed. Are pargis korraldatakse heakorratalguid ja hooldustöid ka suvel. Traditsiooniliselt toimuvad
lasteaias ja koolis loodusmatkad ja laagrid.
Regulaarselt toimub konkurss “Kaunis kodu”, kus parimaid kodukaunistajaid autasustatakse.
Are valla koolides õpetatakse lastele jäätmete käitlemise põhialuseid.
Koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega korraldatakse iga aasta ohtlike jäätmete kogumise ringi.
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HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

HEAKORD, LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE
Tänu regulaarsetele heakorratalgutele on elanike
keskkonnateadlikkus kasvanud
Are valla prügimajandus on korraldatud
Miljööväärtuslikud kohad (Are mõisa park, jõgede
kaldad)
Korrastatud Are mõisa park

Üksikute hooletute kinnistuomanike maaüksused on
risustunud
Puuduvad esteetilised jäätmekogumispunktide
rajatised avalikus ruumis
Korrastamist vajab endine Eavere karjäär
Pidevalt vajab pargi hoolduskava realiseerimist

ÜLESANDED JA ARENGUVAJADUSED
HEAKORD, LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE
Rohkem tegeleda valla heakorrastamisega
Keskkonnateadlikkuse tõstmine
Muinsuskaitse all olevate objektide korrastamine ja parem eksponeerimine
Vallakeskuse ja selle kõrval asuva maa-ala (virgestusala) projekteerimine ja rajamine – looduslik park, pingid,
jalgrajad (suusa ja jooksurajad), välijõusaal,kelgumägi
Lagunevate ja kasutusest maas olevate vanade tootmishoonete lammutamine
Are mõisa pargi hoolduskava pidev realiseerimine
Eavere karjääri korrastamine (ujumiskoht, juurdepääsutee, parkla, tuletõrje veevõtukoht jne)
Jäätmekogumispunktide arendamine avalikus ruumis
Are aleviku, Suigu külakeskuse jt kompaktse hoonestusega alade atraktiivsemaks muutmine (pingid, lilled,
jalgrajad, prügikastid jne)

2.5 SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TURVALISUS
SOTSIAALHOOLEKANDELINE ABI
Sotsiaalhoolekandelise abi ülesanneteks on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, et
toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures
sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest ning eelistatakse abimeetmeid, mis on
suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
Samuti nõustatakse isikut abimeetmete valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase
ettevalmistusega spetsialisti poolt.
Lähtutakse abimeetmete rakendamisel tulemuslikkusest abi vajava isiku ja vajaduse korral pere
seisukohast.

ja kogukonna

Kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid.
Are valla 1283 elanikust (seisuga 31.12.2016) on 363 pensionäri ( sh töövõimetus-, vanadus-, rahvapensionärid) 260
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vanaduspensionäri, lapsi 251 (vanus kuni 18 a) ja 123 puudega inimest (s.h puudega lapsi 8). Peresid, kus kasvab kolm ja
enam last, on Are vallas 26.

SOTSIAALTOETUSED
Are vald maksab sotsiaaltoetuseid rahvastikuregistri kohaselt Are vallas elavatele inimestele ja eelarveliste vahendite
olemasolu korral alaliselt valla territooriumil elavatele teiste omavalitsuste elanikkonnaregistris olevatele inimestele.
Toetuste maksmise aluseks on 11.03.2016 volikogu poolt kehtestatud määrus nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
tingimused ja kord“.
Tabel 12. Vallaeelarvest makstavad toetused 2017. a
TOETUSE LIIK

TOETUSE SUMMA

Sünnitoetus

300 €

Koolitee alustamise toetus

100 €

Matusetoetus

65 €

Laste jõulupakid

Erakorraline toetus

Jõulupakk antakse kõigile
eelkooliealistele lastele, kelle elukoht
on rahvastikuregistri järgi Are vald ja
kõigile Are Koolis õppivatele lastele
Toetuse kuni 300 €

Tšernobõli toetus

10 € kuus

Ühekordsed toetused peredele,
puuetega inimestele, eakatele
(lasteaiatoetus, peretoetus,
arendustegevuse toetus,
abivahenditoetus )

Sissetulekust sõltuvad toetused, kui
pere netosissetulek pereliikme kohta
ühes kuus on alla 2-kordse riikliku
toimetulekupiiri (vastavalt esitatud
avaldusele ja vallaeelarves ettenähtud
vahenditele)

Sotsiaalteenused
1)koduteenus;
2)väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3)tugiisikuteenus;
4)täisealise isiku hooldus;
5)isikliku abistaja teenus;
6)varjupaigateenus;
7)turvakoduteenus;
8)sotsiaaltransporditeenus;
9)eluruumi tagamine;
10)võlanõustamisteenus.
Are Vallavalituse sotsiaaltalituses teostatavad toimingud on:


Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine (toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus jne)



Eestkoste vormistamine
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Hooldekodusse paigutamine korraldamine



Lastekaitse töö korraldamine



Sotsiaalnõustamine



Asenduskoduteenuse korraldamine



Abi andmine juhtumikorralduse põhimõttel



Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide väljastamine

SOTSIAALELURUUMID
Vallas on 7–korteriga sotsiaalmaja, millest 4 korterit on koos köögiga ning kolm ühisköögiga. Sotsiaalmajas pakutakse
eluasemeteenust, pesu pesemise ja duši kasutamise teenust. Majas on tsentraalne vesi, kanalisatsioon ning keskküte
(maakütte baasil). Sotsiaalmaja on kaasajastatud 2009. aastal, küttesüsteem renoveeriti 2013. aastal (maaküte).
Sotsiaalmajas on vaja rajada nõuetele vastav ventilatsioonisüsteem ja soojustada maja fassaad.

KOOSTÖÖ ÜHISKONDLIKE ORGANISATSIOONIDEGA
Vallavalitsusel on tihe koostöö valla erinevate seltside ja seltsingutega. Ühistööna on ellu kutsutud erinevaid tegevusi
(huviringid, lastekaitsepäev, klubiõhtud, koolitused jms) lastele, noortele ja eakatele.
Omavalitsusliidu kaudu on käivitatud koostöö Toidupangaga.
Koostöö ametiasutustega (Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, rehabilitatsiooniasutused, koolid, haiglad,
kohus jne), abivajajate lähedastega.

TÖÖHÕIVE
Are vallas on 811 tööealist elanikku. Eesti Töötukassa andmetel on seisuga 31.12.15 registreeritud töötuid Are vallas 34.
Paljud Are valla elanikud töötavad Pärnu linnas, kuna kohapeal töökohti napib.
Peamised tööpuudust põhjustavad faktorid:


Vähene ettevõtlus vallas, vähe suuri tööandjaid;



Inimeste vähene aktiivsus;



Teadmiste ja oskuste puudus.

Registreeritud töötute arv Are vallas viimastel aastatel on kahanev . 2016.a. maikuu seisuga on töötuna arvelolevaid 26
inimest sh 10 meest ja 16 naist. Mõnevõrra on töötuse kasvule pidurdavalt mõjunud hooajatööd, kuid eeldatavasti on
majanduslangus riigis oma põhja läbinud. Tööealiste inimeste arv on püsinud viimasel kuuel aastal stabiilsena (vt Joonis
8).

32

Are valla arengukava 2017-2026

Joonis 8. Tööealiste ja registreeritud töötute arv Are vallas aastatel 2008 – 2015 (allikas: Töötukassa).

TERVISHOID
Are valla elanikke teenindab perearstipunkt Are vallakeskuses. Perearst võtab patsiente vastu üks kord nädalas Are
perearstipunktis, teistel päevadel toimub Are valla elanike vastuvõtt Pärnu-Jaagupi perearstikeskuses.
Eriarstiteenuseid vallas ei osutata (asuvad Pärnus), samuti puudub vallas apteek. Lähimad kiirabipunktid asuvad Pärnus
ja Pärnu-Jaagupis.

TURVALISUS
Valla elanike turvalisuse tagamisel on kesksel kohal piirkonna politseikonstaabel.
Are vallas on viimasel kolmel aastal keskmiselt registreeritud 14 kuritegu aastas ning avastamise protsent on 62%
toimepandud kuritegudest.
Tabel 13. Are vallas registreeritud kuritegude statistika 2011-2016
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet (andmekogu infosüsteem POLIS (ALIS) põhjal) seisuga 18.09.2017
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Keskmine

Registreeritud kuriteod

17

14

13

15

7

17

14

Isik kindlaks tehtud

15

8

13

5

7

8

9

88.20%

57.10%

100.00%

33.33%

100.00%

47,1%

62%

Avastamise%

Tabel 14. Politsei registreeritud väljakutsete statistika Are vallas 2011. kuni 2016. aastal
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet (andmekogu infosüsteem POLIS (ALIS) põhjal) seisuga 18.09.2017
2011
Väljakutsed

53

2012
54

2013
58

2014
80

2015

2016

Keskmine

125

79

75
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Tabel 15. Politsei registreeritud väärtegude statistika Are vallas 2011. kuni 2016. aastal
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet (andmekogu infosüsteem POLIS (ALIS) põhjal) seisuga 18.09.2017
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Keskmine

Väärtegusid

402

392

435

362

209

107

318

neist alaealiste poolt

16

13

7

10

8

14

11

4.0%

3.3%

1.6%

2.8%

3.8%

13.1

3%

alaealiste väärtegude osakaal

Nagu Eestis tervikuna näitab süütegude statistika langustrendi ka Are vallas. Kui 2016. aastal registreeritud kuritegude
arv oli võrreldes eelnenud aastatega mõnevõrra kõrgem, kuna registreeriti rohkem vargusi ja avastati ka rohkem
kriminaalses joobes sõidukijuhte, siis tänu väärtegude arvu jätkuvale langusele, oli siiski langustrend ka süütegude
üldarvus. Registreeritud väärtegude langustrendi taga on suuresti muutused süütegude menetlemise põhimõtetes.
Rikkumise vormistamine ei ole Eesti riigis enam ammu eesmärk omaette ning oluline on pigem väära käitumise
märkamine ja see, et rikkuja oma käitumise tagajärgi mõistaks. Sellest tulenevalt on politsei järjest enam hakanud
kasutama vähemohtlike rikkumiste puhul rikkumise vormistamise asemel pigem selgitamist ja hoiatamist. Selle
tulemusena, ei kajastu taolised juhtumid enam väärteona politsei statistikas ning registreeritud väärtegude arv on
vähenenud. Suulist hoiatamist kasutatakse üldisel enam vähem ohtlike liiklusrikkumiste puhul ning ka alaealiste poolt
toime pandud rikkumiste puhul, kus see on võimalik ja otstarbekas.

TULEOHUTUS
Vallas riiklik päästekomando punkt puudub. Lähimad punktid asuvad Pärnu-Jaagupi alevis ja Pärnus. Ühendus Arest
Halinga ja Pärnu suunas on hea, mistõttu jõuavad päästjad kohale mõistliku ajaga.
2013. aastal puhuti elu sisse Are Valla Tuletõrje Seltsile, mis sai volikogu otsusega enda kasutusse endise tuletõrje
garaaži Karja tn 10 kinnistul, renoveeriti seltsi poolt täielikult vana tuletõrjeauto GAZ-66 ja käidi läbi vajalikud
koolitused. 2014. aasta keskpaiku sõlmiti Päästekeskusega leping päästetöödel osalemiseks. Are Valla Tuletõrje Selts on
arenguplaanidega jõudnud punkti kus tagasiteed ei ole, peatselt valmib uus põhiauto mida on ehitatud 2015 aasta
kevadest.
Peamiseks probleemiks Are vallas võib pidada nõuetele vastavate tuletõrje veevõtukohtade vähesust. Are vald on
ehitanud veevõtukohad Suigu külla ja Lepplaane külla ning renoveerinud Are mõisa pargis asuva veevõtukoha. Tabria ja
Murru külas on eraomaniku poolt rajatud avalik nõuetele vastav veevõtukoht. Murru külas asub veevõtukoht Kaseküla
tee ääres. Kaseküla tee on väga halvas olukorras. Renoveerimist vajavab Are kaupluse juures asuv veevõtukoht koos
juurdepääseteega. Endise Eavere karjääri korrastamise käigus on plaanis rajada nõuetele vastav veevõtukoht Eavere
külla. Perspekiivis peaksid olema veevõtukohad veel Võlla, Elbu ja Pärivere külades.

HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

SOTSIAALVALDKOND
Renoveeritud sotsiaalmaja Suigu külas
Olemas humanitaarnõunik, sotsiaaltöötaja ja
sotsiaalmaja perenaine
Vallakeskuses on eraldi ruum, kus jagatakse teise
ringi riideid kõigile, kel soovi on
Kõigile Are valla lastele on tagatud lasteaiakoht

Hoone soojustamata, ventilatsioon puudulik
Lastekatsespetsialisti puudumine
Noorte lahkumine kodukohast elu- ja töökohtade,
eriala puuduse või sobimatuse tõttu
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Are Põhikkool ja Suigu Lasteaed-Algkool ühendati
üheks õppeasutuseks – Are Kooliks
Koostöö Toidupangaga, hooldekodudega,
Lastekülaga, kooliga, lasteaiaga, MTÜ Mailane

TERVISHOID
Spordiüritused Are mõisa pargis

Vallakeskuse jõusaal ei vasta nõuetele (uued vahendid,
suuremad ruumid, ventilatsioon jne)
Vähene terviseteadlikkus

Are perearstipunktis kohalikke elanikke tundev
perearst
Põhikoolil nõuetele vastavad spordirajatised
Sportlikud vabaaja veetmise võimalused
vallakeskuses
Meditsiiniteenuste kättesaadavus maakonna
keskuses

Puuduvad välisjõusaalid

TURVALISUS
Ohuolukordadeks väljatöötatud kriisikomisjon
(kaasatud politseinikud ja päästetöötajad)
Suigus, Lepplaanes, ja Niidu külas nõuetekohased
tuletõrje kustutusvee kohad
Mitteametliku naabrivalve toimimine paikkonniti
Are Valla Tuletõrje Seltsi tegevuse taaselustamine
Turvaline ja rahulik elukeskkond
Kodanike aktiivsus väärtegudest teavitamisel

Via Baltica ohtlik ületamine, eriti eakatel ja lastel,
puuduvad ohutussaared
Are alevikus ja osades külades puuduvad
nõuetekohased võimalused tuletõrje kustutusvee
saamiseks
Ametlike naabrivalvepiirkondade vähesus
Vabatahtlike depoohoone on amortiseerunud ning
hoone vajab kaasajastamist
Kergliiklusteede vähesus
Noorsooga seotud väärtegude tolereerimine (alkohol,
tubakas, sõidukitega liiklemine)

ÜLESANDED JA ARENGUVAJADUSED
SOTSIAALVALDKOND
Projektid tööhõive soodustamiseks ning valla töövõimaluste ja ümberõpet kajastava info levitamine
Esmatasandi sotisaalabi kindlustamine igale abivajajale
Lastekaitsespetsialisti töökoha loomine
Sotsiaalmaja fassaadi soojustamine ja ventilatsioonisüsteemi parendamine
Erasektori ja mittetulundussektori kaasamine sotsiaalteenuste pakkumisel

TERVISHOID
Tervislike eluviiside propageerimine ja info levitamine vallaelanikele seminaridel ja infopäevadel
Spotlike tegevuste laiendamine, rahvaspordi võimaluste loomine, laste ja noorte suunamine sportliku eluviisi juurde

TURVALISUS
Naabrivalve planeerimine koostöös vastavate organisatsioonidega
Aktiivsem koostöö noorsoopolitsei ja piirkonnapolitseinikuga
Tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine
Elanikkonna esmaabi- ja päästealane koolitamine
Jalakäijatele VIA Baltica ohutuks ületamiseks vajalike lahenduste leidmine
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2.6 KULTUUR JA SPORT
ÜLDINFO
Kultuuri ja spordiga tegelemiseks ning vaba aja veetmiseks kasutatakse vallas nelja erinevat hoonet: Vallakeskust, Suigu
Seltsimaja ja Are Kooli koolimaja ja Suigus lasteaia maja. Kõige enimkasutatum on Vallakeskuses asuv Are Huvikeskus.
Lisaks hoonetele saab kasutada ka mitmeid välisrajatisi, neist kõige olulisem vabaõhuürituste läbiviimisel on Are mõisa
park koos seal asuva laululavaga.

VALLAKESKUS
Asub Are alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla mnt läheduses. Vallakeskuse hoone on ehitatud algselt Pärivere sovhoosi kontorklubiks ning ehitus valmis 1980. aastal.
Lisaks vallavalitsusele asuvad Vallakeskuses järgmised kultuuri ja spordiga seotud allasutused: Are Huvikeskus, Are
Avatud Noortekeskus ja Are Raamatukogu.
Vallakeskuses asub 400-kohaline saal koos suure lavaga, 60-kohaline konverentsisaal, raamatukogu, Are Avatud
Noortekeskuse tegevustuba, väikelaste mängutuba, jõusaal, kohvikuruum, MTÜ Are Naisselts „Hoolivad Südamed”
tegevustuba, fuajee, saun ja kaminaruum. 2013. aastal remonditi ja kaasajastati riietusruum koos duširuumiga. 2015
aastal renoveeriti baariruum ning 2016. aastal suur saal ja volikogusaal.
Vallakeskuse ruume on võimalik rentida erinevateks sündmusteks.
Vallakeskuse välisfassaad on soojustamata, samuti on majas paljud vajalikud ruumid veel renoveerimata. Planeerimist
ja uuendamist vajab kogu vallakeskuse hoone ümbrus, pakkumaks erinevaid võimalusi inimeste väliste tegevuste
mitmekesistamiseks (laste mänguplats, noortekeskuse õueala, skate-park, välijõusaal jne).
Ideena on välja pakutud vallakeskuse esisele platsile eesti maakarja tõugu veise monumendi rajamist, mis tähistaks Are
piirkonna pikaajalisi veisekasvatamise traditsioone.

SUIGU SELTSIMAJA
Suigu Seltsimaja asub Suigu küla keskuses. Suigu Seltsimajas asub Suigu raamatukogu ning hoone teises tiivas asub
Suigu sotsiaalmaja. Seltsidest tegutseb Suigu seltsimajas MTÜ Murru Küla Selts, mille eestvedamisel on hoone seest
renoveeritud. Hoone vajab soojustamist ja suur saal lavatehnikat ja lavariietust. Seltsimaja ruume on võimalik soovi
korral rentida. Suigu seltsimajas tegutseb ka Suigu piirkonna külade kultuuriselts MTÜ.

ARE KOOL
Alates 31.08.2015.a. korraldati Suigu Lasteaed-Algkool ümber järgmiselt:


lõpetati koolitustegevus alushariduse tasemel ning põhikooli I ja II astmel;



liideti I kuni IV klass Are Põhikooliga;



liideti lasteaed, tegutsemiskohaga Lasteaia tee 2, Suigu küla, Are vald, Are Põhikooliga.
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Ümberkorraldatud haridusasutuse nimetuseks sai „Are Kool“.



Lõpetati Suigu Lasteaed-Algkooli tegevus

Are Kooli koolimaja asub Are alevikus. Põhikool sai täielikult renoveeritud 2009. aastal. Põhikooli ruume (saal, söökla
jne) saab kasutada erinevate näituste ja ürituste korraldamiseks.
(Täpsem kirjeldus peatükis “Haridusasutused”)

ARE KOOLI LASTEAED
Are Kooli lasteaed asub Suigu küla keskuses. Kooli ruume on võimalik kasutada näituste ja väiksemate ürituste
korraldamiseks. Lasteaed on seest täielikult renoveeritud. Hoone vajab soojustamist (fassaad, katus). Hoonet köetakse
kombineeritud küttelahendusega: maaküte+õliküte. Peale hoone soojustamist kaob vajadus õlikütteks ning hoone
küttevajaduse rahuldab täielikult maasoojuspump.
(Täpsem kirjeldus peatükis “Haridusasutused”)

ARE MÕISA PARK
Looduskaitse all olev Are mõisa park asub Niidu külas ja see renoveeriti 2011. aastal. Pargi arendamiseks ja säilitamiseks
on koostatud uus hoolduskava ja hoolduskava alusel on vajalik teostada parendustöid pidevalt. Park on populaarne
ürituste korraldamise koht, kus toimuvad kontserdid, iga-aastased valla laulu- ja tantsupeod ning jaanipäeva
pidustused. Korraldatakse laagreid ja mängitakse võrkpalli. Rajatud on terviserada, mitu korda aastas toimuvad
pargijooksud.
Are mõisa pargi südames asuv puudega ääristatud suur plats sobib hästi ka suurte üle-maakondlike ürituste
läbiviimiseks. Pargis tegutseb aktiivselt MTÜ Niidu Küla Selts, kelle eestvedamisel ehitati 2012. aastal parki uus laulu- ja
tantsulava. Plaanis on ehitada laste mänguala, külakiik ja ning paigaldada parki uued lauad ja pingid. Kindlasti on parki
vajalik paigaldada uued WCd. 2016 aastal sai valmis disgolfi rada.
Are mõisa pargi ääres olev kruusakarjäär on aastakümneid olnud piirkonna populaarseim ujumis- ja suvituskoht.
Aastate jooksul on karjäär kinni kasvanud ja kaotanud palju oma atraktiivsusest. Vajalik on karjääri ujumiseks
kasutatava osa süvendamine ning ujumiskoha loomine koos selleks mõeldud rajatistega.

KULTUUR
ARE HUVIKESKUS
Are Huvikeskus loodi 14. detsembril 2012. aastal nimetades ringi Pärivere klubi Are Huvikeskuseks ja lisades
huvikeskusele uued tegevuse eesmärgid ja ülesanded.
Keskuse eesmärk on rahvuskultuuri säilitamine, traditsioonide jätkamine ja edendamine ning valla elanikele vaba aja
sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri, spordi ja meelelahutuse vallas.
Are Huvikeskus koordineerib Are valla kultuurielu.
Huvikeskuse hallata on vallakeskuses koostöös Are Avatud Noortekeskusega suur saal koos lavaga, konverentsisaal,
fuajee, laste mängutuba, endised kinoruumid, kohvikuruum, jõusaal, saun-kaminaruum, riietusruum, Are Avatud
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Noortekeskuse tegevustuba ja laoruumid.
Are Huvikeskuse juhtimisel korraldatakse ringitegevust, viiakse läbi peoõhtuid, teatrietendusi, kontserte ja erinevate
tähtpäevade tähistamisi. Huvilistele toimuvad erinevad käsitöö, toiduvalmistamise jm ringid.
Are Huvikeskuse fuajees ja koridorides on hea võimalus korraldada erinevaid maali-, foto- ja käsitöönäituseid. Vajadus
on eksponeeritavat pinda suurendada, ostes näituste korraldamiseks vastavad siinid jm vajalikud vahendid.
Are Huvikeskus korraldab ja osaleb ka ülevallaliste kultuuriürituste, külapäevade jms korraldamisel. Are Huvikeskus
teenindab kõiki Are valla külasid. Samuti korraldab teatrietenduste ja kontsertide külastusi väljaspool valda ning kutsub
esinema huvitavaid esinejaid, organiseerib seminare, infopäevi jne. Üks rahvarohkemaid üritusi on valla aastalõpupidu
ning igal aastal Are mõisa pargis toimuv valla laulu- ja tantsupidu koos lastekaitsepäeva tähistamisega. Mitmel viimasel
aastal on peetud valla küladepäeva, mille toimumine on muutumas vallas traditsiooniks. Are Huvikeskuses on võimalik
rentida ruume seminaride korraldamiseks, kultuuriürituste, huviringide ja spordivõistluste läbiviimiseks.
Vallakeskuse suurt saali ja lava kasutatakse kultuuri- ja spordiürituste korraldamiseks ning erinevate treeningute
läbiviimiseks. Regulaarselt kasutavad proovideks ruume rahvatantsu- ja lauluringid ning täiskasvanute ja laste
näiteringid. Suurt saali kasutavad igapäevaselt täiskasvanud harrastussportlased, samuti Are Avatud Noortekeskuse
noored sportimiseks ja vaba aja sisustamiseks. Sportmängudest harrastatakse enim võrk-, sulg- ja korvpalli ning
saalihokit. Kaks korda nädalas toimub laval noorte judotreening. Are Huvikeskuse teevad omanäoliseks traditsioonilised
kollektiivid: rahvatantsuansamblid Anna ja Minna ning Kurverid, Pärivere naisansambel ja vokaalansambel Elulõng, Eva
Tauli laste lauluring ja noorte judoring , Are valla võrkpallimeeskond, ajaviiteselts Pääsusilmad jpt

RAAMATUKOGUD
Ares vallas on kaks raamatukogu: Are Raamatukogu ja Suigu raamatukogu. Raamatukogude lugejaskond moodustab ligi
poole valla elanikkonnast. Raamatukogude eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile,
teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile.
Are ja Suigu raamatukogud on piirkonna kaasaegsed info- ja õpikeskused, mis kujundavad positiivset suhtumist
lugemisse ja õppimisse ning toetavad elukestvat õpet, enesetäiendamist ja kultuurilisi vajadusi. Prioriteedid on
infokirjaoskuse arendamine ja laste lugemisharjumuste kujundamine. Külastajate kasutuses on mitmekesise sisuga
kogud ja kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid.
Raamatukogude kogud on komplekteeritud lugejanõudlusest lähtuvalt, arvestades erinevaid huvigruppe. Teenindus on
paindlik ja kasutajasõbralik. Raamatukogud on kogukondade keskusteks, kus pakutakse sisukat meelelahutust ja
harivaid loenguid. Kogutud kodulooline informatsioon on tehtud erinevatel viisidel kättesaadavaks.
Raamatukogud kasutavad veebipõhist raamatukogudele mõeldud täisfunktsionaalset infosüsteemi URRAM.
Are Raamatukogu asub Are Vallakeskuses. Ruumid on igapäevatööks piisavad. Raamatukogus on 3 lugejaarvutit, 1
töökohaarvuti, kontorikombain ja e-luger. Raamatukogu ruumides ja lähiümbruses on võimalik kasutada tasuta WiFi
leviala. Erivajadustega inimestele on juurdepääs tagatud kaldteega. Loodud on ööpäevaringne teavikute tagastamise
võimalus
(tagastuskast).
Raamatukogu
kajastab
oma
tegemisi
ajaveebis
aadressil
http://areraamatukogu.wordpress.com/ ja sotsiaalvõrgustikus Facebook.
Suigu Raamatukogu asub alates 2006. aasta 1. septembrist Suigu Seltsimajas. Projektidega ja Are valla rahastusega on
muretsetud uus mööbel, loengutahvel, ekraan jm. Raamatukogu on soe ja valge ning hästi sisustatud. Fondi maht on
ruumipuudusel piiratud, aga raamatuid leidub igale maitsele. Raamatukogule puudub ligipääs vanadel ja
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liikumispuudega isikutel, sest raamatukogu asub Suigu Seltsimaja teisel korrusel.
Are ja Suigu Raamatukogu pakuvad tasuta teenuseid:


raamatute laenutamine



perioodika ja raamatute kohapeal lugemine



raamatute ootejärjekorda panemine



raamatukogudevaheline laenutus (RVL) - lugejat huvitav teavik tellitakse teisest raamatukogust, sellega
kaasnevad kulud tasub lugeja



tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele
vastamine (ka elektrooniliselt)



internetipunkti kasutamise võimalus



personaalne lugemisnõustamine



kasutajakoolitused erinevatele vanusegruppidele



personaalne arvutikoolitus (arvuti kasutamise algõpe)



wifi leviala kasutamise võimalus



koduteenindus



koduloomaterjalide kogumine, säilitamine, tutvustamine



laste lugemisharjumuste kujundamine



teemanäituste ja väljapanekute korraldamine



skaneerimine



e-lugeri laenutus

Tasulised teenused:


printimine



lamineerimine (Suigu Raamatukogus)



köitmine (Suigu Raamatukogus)

Tabel 16. Are ja Suigu raamatukogude statistilised andmed (2016. a)

Töötajad
Kasutajaid
Lugejaid
Külastusi
Laenutusi

ARE RAAMATUKOGU
1
364
284
5294
6759

SUIGU RAAMATUKOGU
1
105
105
2253
4986
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Fondide maht

13376

8270

Allikas: Are ja Suigu raamatukogu
SUIGU PALVELA
Suigu Evangeeliumi Kristlaste koguduse palvela asub Are valas Võlla külas ning on ehitatud kohalike meeste poolt 1939
– 1942, avamine toimus 6 septembril 1942. 1963 aastal võeti maja koguduselt ära ja tehti algul viljalaoks, hiljem
inimeste elukorteriteks. 1988 aasta 16. veebruaril sai kogudus maja tagasi, taasavamine toimus sama aasta 28.
veebruaril. Koguduse juures tegutses pikka aega pühapäevakool. Tänapäeval toimuvad palvelas regulaarsed
jumalateenistused ning koostöös vallavalitsusega viiakse kord aastas läbi vallas sündinud laste õnnistamine.

SPORT
Are valla kehakultuuriliikumise aluseks on tervisepordialane tegevus, millega luuakse võimalikud eeldused
võistlusspordiks. Põhieesmärk on luua võimalused tervisespordi harrastamiseks kodu lähedal.
Vallas tegutseb tugev võrkpallimeeskond, kes osaleb edukalt Pärnumaa võrkpalli meistrivõistlustel. Võrkpalli treeningud
toimuvad eraldi ka noortele, eesmärgiga kasvatada järelkasvu meeste võistkonnale. Vallas tegutsevad veel järgmised
treeningud: aeroobika, laste jalgpall (JK Poseidon), judo (judoklubi Samurai).
Valla ainuke spordisaal (mõõtmetega 24*12m) asub Are vallakeskuses. Seda ja ka Suigu seltsimaja saali kasutatakse nii
treeninguteks kui ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks. Nõuetele vastav spordiväljak rajati kooli juurde 2016
suvel. Spordiväljak sisaldab: jalgpalli-, korvpalli-, võrkpalliplatsi, 60 m jooksurada, kaugushüppe kasti ja kuulitõuke ringi.
Pärast lasteaia ruumide remonti 2016 suvel on võimalik läbi viia treeninguid ka lasteaia ruumides (võimlemistunnid).
Tervisesporti harrastatakse Are alevikus asuval 1,1 km pikkusel valgustamata ja pikendamist vajavat kergliiklusteel,
mida kasutatakse rulluisutamiseks, rattasõiduks, kepikõnniks, jooksmiseks. Suigu küla keskuses asuv kergliiklustee on ca
400 meetrit pikk ja samuti valgustamata. Tervisespordi harrastajatele on rajatud tervisespordirada Are mõisa parki, kus
on võimalik liikuda igal aastaajal (jooksmine, jalgrattasõit, suusatamine, kepikõnd). Alates 2016 aasta suvest on Are
mõisapargis elanike kasutada 9 korviga discgolfi rada. Traditsiooniks on saanud üritus “Are Pargijooksud”, mis toimub
kevadest sügiseni igakuiselt Are mõisa pargis.
Are vald arendab vabatahtliku sporditöö edendamiseks koostööd Pärnumaa Spordiliidu ja teiste spordiklubidega.
Organiseeritakse ja korraldatakse ülevallalisi spordiüritusi (Are Pargijooksud, perepäevad), osavõttu maakonna tali- ja
suvemängudest ja teistest valdade ning kihelkondade spordiüritustest (nt Kobakäpp, Koonga mängud, Rohelise Jõemaa
mängud).
Spordivaldkonna arengu eelduseks on vallaelanike huvi tõstmine kohalike sportlike ürituste ja tervislike eluviiside vastu.
Oluline on tervisespordi harrastamiseks mõeldud kohtade loomise toetamine (sise- ja välisjõusaalid, tallid,
orjenteerumisrajad, supluskohad, matka- ja terviserajad, talispordi võimalused, kergliiklusteed jne).
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HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

KULTUURIVALDKOND ÜLDISELT
Mitmekesiste võimalustega suur huvikeskus, võimalus
rentida ruume.

Are vallakeskuse tagune parkla annab head võimalused
pidada aastaajast sõltumatult laulu- ja tantsupidusid,
kontserte, näidata välikino.
Are mõisa pargis mitmekülgsed võimalused kultuuri- ja
spordiürituste läbiviimiseks
Are mõisa pargis renoveeritud laululava ja tantsuplats
Suigu Seltsimaja pakub võimalusi kokkusaamis- ja
tegevuskohana, samuti saab rentida ruume, heli- ja
valgustehnikat üritusteks
Suigu küla mänguväljak
Suurenenud osalemine huviringides
Regulaarselt toimuv laulu- ja tantsupidu
Traditsioonilised käsitöö kursused ja näitused

Huvikeskuse osa ruume vajavad renoveerimist (lava,
köök, jõusaal, naiste WC, vanad kinoruumid, vanad
sideruumid jm). Huvikeskuse suures saalis suur vajadus
akustika parandamiseks, puudub statsionaarne heli –ja
valgustehnika park. Hetkel kasutuses olev valgustus-,
muusika- ja heliaparatuur on iganenud, puudulik,
amortiseerinud ning vajab kiiret väljavahetamist.
Puuduvad tänapäevased lavaseadmed.
Vajadus on luua muusikastuudio, ventilatsioon teisel
korrusel.
Vallakeskuse fassaad laguneb, katus sajab läbi, hoone
soojustamata
Are vallakeskuse ümbrus (aleviku keskväljak) vajab
planeerimist, siiani puuduvad vajalikud mänguväljakud,
puhkepark, spordi tegemise jms võimalused
Are mõisa pargi kõrval asuva karjääri kaldale meeldiva
ujumiskoha loomise vajadus
Puuduvad lauad-pingid, külakiik, laste mänguväljak,
tualetid, prügikastid jms
Hoone välisfassaad on soojustamata. Puudub vajalik
statsionaarne lavatehnika ja lavariietus. Vajalik
majaümbruse korrastamine
Mänguväljak vajab uuendamist ja laiendamist

RAAMATUKOGUD
Are vallas on kaks raamatukogu (Are alevikus ja Suigu
külas), kus on mitmekesine raamatufond
Mõlemas raamatukogus on internetipunktid, korralikult
toimiv WiFi leviala

Vahendite piiratus kogude täiendamiseks

Koolitatud personal ja heal tasemel teenindus

Rohkem lugemist propageerivaid üritusi kõikidele
vanuserühmadele

Raamatukogude arvutipark vajab uuendamist

Hea koostöö teiste raamatukogudega, valla koolide ja
lasteaiaga
Are Valla Lehe artiklite kirjete lisamine kodulooportaali

SPORT
Toimiv jõusaal
Olemas valla spordijuht 0,3 kohta.

Jõusaal vajab laiendamist (rohkem ruumi ja vahendeid,
puudub ventilatsioon)
Valla spordijuhi töökoormus on suurem, vähemalt 0,5
kohta
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Miinimumnõuetele vastava spordisaali olemasolu
vallakeskuses

Suigu laskepaik
Are Jahimeeste Seltsil olemas jahimaja
Spordiliidu poolt korraldatavad spordiüritused
(“Rohelise Jõemaa mängud” ja erinevad maakondlikud
võistlused) – siduv spordisüsteem

Tugev võrkpallimeeskond, erinevate spordiringide
olemasolu

Väliste spordirajatiste vähesus (nt palliplatsid,
mänguväljakud, terviserajad, väline jõusaal, talispordi
võimalused)
Suigu külakeskuses puudub harrastusspordi jaoks
vajalik taristu, vana palliplats on amortiseerunud.
Vajalik korralik palliplats korvpalli ja võrkpalli
mängimiseks, samuti suur vajadus välijõusaali
loomiseks.
Laskepaik vajab renoveerimist
Are Jahimeeste seltsil puudub laskepaik või lasketiir,
jahimaja vajab arendamist.
Kohapealsete spordiürituste vähesus,
harrastussportlaste vähesus

Elanike vähesus, raske luua rohkem võimalusi
pakkuvaid spordiringe

ARENGUVAJADUSED JA ÜLESANDED
KULTUURIVALDKOND ÜLDISELT
Vallakeskuse katuse ja fassaadi renoveerimine koos soojustamisega
Vallakeskuse ümbruse projekteerimine ja rajamine pargiks
Vallakeskuse kõrval asuva virgestusala projekteerimine ja loomine inimeste vaba aja sisustamiseks
Vallakeskuse suure saali statsionaarse esitlustehnika, akustikaseadmete, valgustus-, muusika- ja heliaparatuuri
soetamine
Väikese saali akustika parandamine
Fuajee akustika parandamine
Naiste WC , kohvikuruumi (köök) ja lava renoveerimine ning jõusaali laiendamine, renoveerimine, ventilatsiooni
lahendamine
Muuseumitoa loomine
Muusikastuudio loomine
Vahendite suurendamine kultuurielu korraldamiseks omavalitsuse eelarvest, lisaraha saamine läbi projektide
kirjutamise
Külalisetenduste- ja kontsertide korraldamine
Võimaluste loomine kultuuriseltside, omaalgatuslike mittetulunduslike organisatsioonide tekkeks ja toetamiseks
Koostöö teiste kultuurimajade, -seltside ja kultuuri valdkonnas tegutsevate ühingutega

RAAMATUKOGUD
Raamatukogude sisustuse uuendamine ning täiendamine
Ürituste ja näituste läbiviimine
Infotehnoloogia seadmete kaasajastamine
Rahaliste vahendite suurendamine kogude täiendamiseks

SPORT
Tervisespordi edendamine läbi kergliiklusteede valgustamise ja uute kergliiklusteede rajamise
Eestvedajate toetamine
Koolispordi aktiviseerimine
Lastele ja noortele suunatud sportliku tegevuse toetamine
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Talispordi võimaluste arendamine Are ja Suigu piirkondades
Külamängude jm. valla sporditraditsioonide väljakujundamine
Spordiinventari täiustamine ja kaasajastamine
Valla kesksete spordiehitiste (jõusaalid, tervisespordirajad, mänguväljakud, jalgpalliväljak jne) väljaarendamine
Harrastusspordi propageerimine ja kaasamine
Spordiklubide tekkimise soodustamine ja toetamine
Jahiseltside toetamine kaasaegsete tingimuste rajamisel laskespordiga tegelemiseks

2.7 KODANIKUÜHISKOND JA KÜLALIIKUMINE
HOOLIVAD SÜDAMED MTÜ
Tegemist on Are alevikus 1999. aastal loodud naisseltsiga, kus viiakse läbi kokandus- ja käsitöökursuseid, toimuvad
tähtpäevade tähistamised, korraldatakse ekskursioone ja õppepäevi kõikidele huvilistele. Seltsil on 20 liiget, kuid
üritustest võtavad osa naised ja lapsed üle valla. MTÜ Hoolivad Südamed eestvedamisel on vallavalitsuse ja projektide
kaasabil remonditud ning sisustatud vallakeskuses mitmed ruumid: MTÜ Hoolivad Südamed tegevustuba, laste
mängutuba, jõusaal-noortetuba ja noortekeskuse tegevustuba.

EAKATE AJAVIITEKLUBI "PÄÄSUSILMAD"
Ajaviiteklubi loodi 01.12.2010. aastal ja asutajaliikmeid oli kakskümmend. Koos käiakse vallakeskuses rohkearvulisemalt
kaks kord kuus, mil ühel korral toimub lauluklubi üritus. Igapäevaselt kohtutakse päevakeskuses. Klubi eesmärgiks on
eakate sisukas ajaveetmine.

TULUKE
Seltsing Tuluke asutati 2005. aastal, kui Suigu Seltsimajja kogunesid 19 memme-taati, kes ühistegevusele aluse panid.
Iga kohalolija lausa pakatas teotahtest ja koosolemise rõõmust. Kokku saadakse tavaliselt kord kuus ning koosviibimistel
peetakse meeles sünnipäevalapsi, kuulatakse lektoreid, tehakse näituseid ning lauldakse ja tantsitakse. Seltsingul on
oma laulu- ja tantsurühm „Särtsakad“. Iganädalaselt käiakse väiksema seltskonna poolt ka koroonat ja muid mänge
mängimas.

MURRU KÜLA SELTS MTÜ
Seltsi eesmärgiks on Murru küla, aga ka Suigu, Tabria ja Võlla külade arendamine ja seltsielu edendamine. Aastast 2004
on arendatud ja renoveeritud projektide toel Suigu Seltsimaja. Selts on projektitoetuste abil korraldatakse piirkonna
rahvale koolitusi, infopäevasid, üritusi, erinevaid maali- ja fotonäitusi, tegevusi eakatele ja lastele. Aktiivselt on osaletud
erinevates maakonnaplaneeringute menetlemisel (Rail Baltic ja Toosi suursoo ala ja tuule pargiteemaplaneeringutel).

LEPPLAANE KÜLASELTS MTÜ
Seltsi kuulub 10 inimest. Seltsi põhitegevus haakub kõige enam külaplatsi arendamise ja kultuuri- ning spordiürituste
läbiviimisega. Ehitatud on bussiootepaviljon ning väliürituste tarvis uus välikäimla. Plaanis on uuendada spordiväljakuid.
Kultuuriüritustest on seni tähtsaim olnud Lepplaane küla kokkutulek, kus osales 170 inimest.
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2016 rajatud veehoidla ümbruse korrastamisega tegeletakse.

NIIDU KÜLA SELTS MTÜ
Seltsi kuulub 48 Niidu küla elanikku. Seltsi peamine eesmärk on külaelu ja koostöövaimu suurendamine läbi
ühisürituste. Seltsi tegevused on seotud väga suures osas küla keskuses asuva Are mõisa pargiga. 2010. aastal alustati
hoogsalt tegevust ning 2011. aasta talvel korraldati esimene avalik üritus, mis kandis nimetust „Niidu küla
vigursõidukite liulaskmise võistlus“. Selts on projektide toel renoveerinud pargis asuva laululava ja välisvalgustuse.

LÕIMEMÄE MTÜ
Selts koondab enda tegevustesse ligikaudu 20 inimest ning põhiline eesmärk on suunatud looduses olemise ja liikumise
võimaluste parendamiseks. Korrastatud on Lõimemäe ja Akupere linnustele viivaid matkaradu. Lähiaja eesmärk on
ehitada Niidu külla ka väike kogunemiskoht ja lõkkeplats. Kogu tegevus toimub vabatahtlikkuse baasil.

ARE JAHIMEESTE SELTS MTÜ
Are jahimeeste selts koondab enda alla üle 30 mehe. Seltsi jahimaad jäävad ümber Are aleviku asuvatesse küladesse.
Aktiivselt osaletakse Eesti Eestimaa Jahimeeste seltsi tegevuses, käiakse vabariiklikel kokkutulekutel ning korraldatakse
ühisjahte ja üritusi. Lasketiiruna kütikastete läbiviimiseks ja harjutamiseks kasutatakse Suigu seltsi tiiru, kuid seltsi selge
eesmärk on oma lasketiiru või laskepaiga rajamine, mis aitaks kaasa jahinduse ja laskespordi arengule Are vallas.

SUIGU JAHIMEESTE SELTS MTÜ
Suigu seltsis on samuti üle 30 liikme. Seltsi omanduses on Murru külas asuv Suigu lasketiir koos väikese suvilaga. Hoone
ja laskepaiga (lasketiiru) renoveerimisega tegeletakse. Renoveerimise käigus soovitakse laiendada laskepaika
laskekauguseni kuni 100 meetrit.

ARE VALLA TULETÕRJE SELTS MTÜ
MTÜ Are Valla Tuletõrje Selts asutati 2000. aastal, kuid sisuliselt aktiivset tegevust kuni 2013. aastani ei toimunud.
2013. aasta alguses asuti seltsi tegevust taaskäivitama. Seltsi kasutusse anti valla tuletõrjeautod ja tuletõrjekuur, mis
2014. aasta kevadeks korrastati. Auto (GAZ-66), mis on hea maastikuläbimise võimega, renoveeriti täielikult.
Edasiseks tegevuseks vajab selts korralikke soojustatud ruume, et tagada aastaringne valmisolek. Kaugemas
perspektiivis vajab väljavahetamist ka tuletõrjeauto, sest olemasolevale on raske leida varuosi.

ELBU KÜLA SELTS MTÜ
Kohaliku külaelu edendamiseks ja koordineerimiseks moodustasid kohalikud elanikud külaseltsi, mis registreeriti MTÜks
2014. aasta kevadel. Võib julgelt öelda, et Elbu on nooruslik küla, kus lapsi jagub pea igasse talusse, samuti
restaureeritakse hoolega vanu talusid ning usinasti kerkib ka uusi elamuid. Külarahvas on aktiivne kaasa lööma
ühistegevustes ja ühiselt peetakse küla jaanipidusid ja tähistatakse muid tähtpäevi.
Seltsi eestvedamisel on alustatud külaplatsi rajamisega. Esialgu on tööd ära tehtud annetuste ja vabatahtliku töö abiga.
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Edasine arendustöö vajab suuremat tuge ja toetamist.

TERVE ARE MTÜ
Mittetulundusühing Terve Are (edaspidi MTÜ Terve Are) on asutatud 18. aprillil 2015. aastal. MTÜ Terve Are koosneb
kahest juhatuse liikmest ja lihtliikmetest (1. veebruaril 2016 – 15 liiget). MTÜ Terve Are on vabatahtlikkuse alusel
ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. MTÜ Terve Are on
Pärnumaa Spordiliidu liige alates 2015. aasta maist ja kantud Eesti spordiregistrisse.

ARE SÕBRAD MTÜ
Selts on loodud 2015. aasta kevadel.
Seltsi eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ja väärtustamine, rahvakultuuri, traditsioonide hoidmine ja arendamine.
Selts korraldab läbi projektirahastuste ning läbi heategevuse kultuuriüritusi erinevatele vanuse- ja huvigruppidele.
Seltsi üheks eesmärgiks on ka kodukoha ajaloo uurimine, kogumine ja talletamine, sealhulgas trükiste väljaandmine,
ajaloolise mälu säilimise väärtustamine. Selleks otsitakse võimalusi projektide kirjutamiseks ja finantsallikate
leidmiseks.

SUIGU PIIRKONNA KÜLADE KULTUURISELTS MTÜ
Loodi 2016. aasta aprillis, kolme hakkaja naise poolt, et leida võimalusi Suigu küla keskusesse mängu- ja spordiväljaku
laiendamiseks. Kuna tegemist on kultuuriseltsiga, siis lisaks mängu- ja spordiväljaku laiendamiseks, on eesmärgiks
seatud piirkonna külade inimestele erinevate koolituste ja töötubade läbiviimist ning ürituste korraldamist.

MTÜ MAILANE
Mittetulundusühing Mailane on heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb aastast 2012. Tuuakse Norrast kasutatud
asju (mööblit, nõusid riideid jne) realiseeritakse need Eestis ning saadud kasumiga totatakse siinseid abivajajaid.
Organisatsioon on loonud enda ümber koostöövõrgustiku, kus on vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad ja erinevad juriidilised
isikud. Tänu seltsi tööle on abi saanud paljud inimesed. Selts toetab oma tegevusega Are valla kogukondadele olulisi
tegevusi.

HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

KODANIKUÜHISKOND JA KÜLALIIKUMINE
Aktiivseid seltse ja kodanikeühendusi tekib juurde

Valla poolt palju ruume erineva seltsitegevusega
tegelemiseks

Eestvedajad kipuvad väsima. Enamikes külades ei ole
külaseltse moodustatud, vallas ei ole reglementeeritud
külavanema statuuti
Osad vallakeskuse ruumid vajavad jätkuvalt
renoveerimist
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Aktiivne vabatahtlike tuletõrje komando
Aktiivsed eakate ajaviiteklubid ja seltsingud
Tugevad jahiseltsid
Mitmed külaseltsid

Ruumid amortiseerunud ja ebapraktilised
Ei ole registreeritud MTÜ-na ning puuduvad võimalused
toetuste taotlemiseks
Puurduvad kaasaegsed laskmise tingimused.
Elbu, Niidu, Murru, Lepplaane ja Suigu külaplatsid
vajavad ehitamist ja korrastamist

ARENGUVAJADUSED JA ÜLESANDED
KODANIKUÜHISKOND JA KÜLALIIKUMINE
Kuulutus-teadetetahvlite vajadus, uute paigutamine

Elbu, Niidu külaplatsile vajalik püstitada erinevaid rajatisi seltsielu edendamiseks
Niidu külaseltsi kasutuses oleva Are mõisa pargi rajatised (kiik, pinged, tualetid ja lauad) vajavad renoveerimist,
laste mänguväljak vajab loomist
Lepplaane külaseltsi külaplats vajab ehitamist vastavalt koostatud projektile
Murru küla seltsi hallata olev Suigu Seltsimaja vajab välist soojustamist ja hoone ümber külale erinevate spordija puhkerajatiste püstitamist (külakiik, palliplatsid jms), lavatehnika ja lavariietuse soetamine.
Suigu jahimeeste lasketiir ja suvilahoone vajavad renoveerimist
Are Jahimeeste Seltsi soov arendada välja Põhja-Pärnumaa Jahikeskus
Are Valla Tuletõrje Seltsi ruumide renoveerimine

2.8 HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
HARIDUSASUTUSED
Are vallas on 1 haridusasutus, mis võimaldab 9- klassilist põhiharidust koolis ja alusharidust Suigu lasteaias. Are Kooli
lasteaias ja põhikoolis on kodune, loodust väärtustav ning rahulik keskkond. Laste individuaalset arengut toetatakse
erinevate õppemeetodite, projektide, huvihariduse, tugisüsteemide, võistlustel osalemise kaudu. Are Koolil on aktiivne
ja koostööaldis hoolekogu, kes on pälvinud kogukonna usalduse. Are Kool jätkab eelkäijate traditsiooni erinevate
pereürituste korraldamisel, et lisaks lastevanematele kaasata ka kohalikku kogukonda.
Kooliharidust antakse Ares aastast 1829. Kool paikneb Are alevikus 1968. aastal ehitatud hoones, millele on
juurdeehitus tehtud 1989. aastal. Koolimaja on renoveeritud 2009. aastal. Lisaks ainetundidele korraldatakse igaaastaselt ettevõtlus- ja maailmahariduse nädalat, kohvikute kuud, ülekoolilisi õppeeksursioone. Õpilastel on võimalus
iga õppeaasta algul valida kursus valikainete seast. Jätkatakse Are Põhikooli laulupidudel osalemise traditsiooniga,
viiakse läbi koduloolisi uurimustöid, osaletakse ainealastel olümpiaadidel ja teaduskoolis. Põhikoolis tegutseb
õpilasomavalitsus.
Are valla lasteaia ajalugu algab Lepplaanes asunud Pärivere lasteaiaga 1965. aastast. Alates 2002. aastast on Are
lasteaed Suigu külas. Neljas rühmas on koht 72 lapsele. Lisaks rühmatöötajatele toetavad laste arengut logopeed,
sotsiaalpedagoog, muusika- ja liikumisõpetaja. Lasteaia õuealale on loodud kaasaegne mänguväljak.
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2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

Tabel 17. Põhikooliealiste laste arvu dünaamika 2008-2019

Are Koolis õpilasi

105

111

112

119

Teiste ov-te õpilased Are
Koolis

12

7

12

10

Tabel 18. Prognoositav 1. klassi õpilaste arv Are Koolis 2018 -2021
ÕPPEAASTA
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

ÕPILASI
20
16
20
14

Logopeedilist õpiabi rakendatakse nii koolis kui ka lasteaias kõigile abivajajatele. Koolis saavad õpilased kodused
ülesanded ette valmistada pikapäevarühmas.

Tabel 19. Õpilaste ja laste arengu toetamiseks läbiviidavad tegevused (september 2017)
TEGEVUS
Logopeediline õpiabi lasteaias
Logopeediline õpiabi koolis
Tunnid lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele
õpilastele
Pikapäevarühm 1.-2. klassile
Pikapäevarühm 3.-4. klassile

OSALEJAID
26
28
4
23
21

Tabel 20. Are Põhikooli ja Are Kooli lõpetajate edasiõppimine 2010- 2017
ÕPPEAASTA
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/ 15
2015/16
2016/17

LÕPETAJATE
ARV
21
11
7
8
11
11
8
13

JÄTKASID
GÜMNAASIUMIS
5
5
1
5
3
6
4
8

JÄTKASID
KUTSEÕPPEASUTUSES
14
6
5
3
7
4
4
5

EI JÄTKANUD
ÕPINGUTEGA
1
1
1
0
0

47

Are valla arengukava 2017-2026
Tabel 21. Are valla laste huvikoolides õppimise dünaamika 2007-2015
ÕPPEAASTA
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

PÄRNU
MUUSIKAKOOL
0
0
3
2
4
4
2
4
6

P-JAAGUPI
MUUSIKAKOOL
0
5
2
3
5
7
5
4
2

PÄRNU
SPORDIKOOL
0
0
1
0
1
1
1
2
3

PÄRNU
KUNSTIDE
MAJA

PÄRNU
LOODUSMAJA

0
0
1
2
2
3
2
2
3

0
0
2
1
0
0
1
0
1

KOKKU
0
5
9
8
12
15
11
12
15

Viimastel aastatel on olulisel määral suurenenud huvihariduse omandajate üldarv (vt Tabel). Kui 2008. a õppis
huvikoolides 5 last, siis alates 2011. aastast osaleb neis üle kümne lapse. 2015. aastal oli huvikoolidele ette nähtud
toetus ca 18 tuhat eurot.
Tabel 22. Õpetajate soolis-vanuseline ja hariduslik koosseis Are Koolis (jaanuar 2016)
ÕPETAJAID
KOKKU
Koolis
18
Lasteaias
11
Õpetajate haridus

Koolis
Lasteaias

16
8

SUGU
MEES
1
-

NAINE
17
11

ALLA 30
3
1

VANUS
30 – 45
46 – 60
3
9
4
6

KVALIFIKATSIOONILE VASTAVAD ÕPETAJAD
KÕRGHARIDUS
KESK-ERI HARIDUS
2

ÜLE 60
3
-

KVALIFIKATSIOONITA
ÕPETAJAD
2
1

Are Koolis on täna tööl valdavalt kvalifikatsioonile vastavad õpetajad (vt Tabel 20). Vanuseliselt on nii koolis kui ka
lasteaias kõige enam 46-60-aastaseid õpetajaid.

HUVITEGEVUS
Huviharidus ja huvitegevus on noorsootöö valdkond - pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) süsteemne
juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud
teadmised ja oskused valitud huvialal. Are vallas tegutsevad huviringid Are koolis ja lasteaias, Are Huvikeskuses, Suigu
Seltsimajas ja Are Avatud Noortekeskuses. Huviharidus ja huvitegevus on üldjuhul finantseeritud olulisel määral
kohaliku omavalitsuse eelarvetest, mis teeb sellest ühe stabiilsema, jätkusuutliku ning pikaajalise traditsiooniga
noorsootöö valdkonna.
Are vald toetab alates 2013. aastast laste huvihariduse omandamist väljaspool valda.
Tabel 23. 2015. aastal Are vallas tegutsevad huviringid
HUVIRING
Loodusring
Arvutiringid

OSAVÕTJATE ARV
48
40

TOIMUMISKOHT
Are Kool
Are Kool
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Rahvatantsuringid
Mudilaskoor
Solistide ring
Spordiring
Judo lasteaialastele
Loovusring
Judo
Lauluring
Näitering (2 ringi)
Kodutütred, noorkotkad
Noorte võrkpalliring
Laste jalgpalliring

32
12
14
14
15
25
10
15
22
35
8

Are Kool
Are Kool
Are Kool
Are Kool
Suigu lasteaed
Suigu Seltsimaja
Huvikeskus
Huvikeskus
Noortekeskus
Noortekeskus
Noortekeskus
Noortekeskus

NOORSOOTÖÖ
Noorsootöö loob tingimused noortele mitmekülgseks arenguks vaba tahte alusel perekonna, tasemehariduse ja
töövälisel ajal. Valla noorsootööd koordineerib Are valla noorsootöötaja koostöös Are Avatud Noortekeskusega (ANK-i)
kooli pedagoogide, sotsiaalpedagoogi ja ringijuhendajatega.
Noorsootöö paremaks korraldamiseks on 2010. aastal asutatud Are Avatud Noortekeskus. Noortekeskus töötab avatud
noorsootöö põhimõttel, mis tähendab noorte omaalgatuse toetamist, õppekava puudumist, erinevateks noori
huvitavateks ja arendavateks tegevusteks tingimuste loomist, eriline rõhk on noorte koostööoskuste arendamisel.
Noortekeskus on avatud noorele (7-26a) seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele,
teadmistele ja rahalistele võimalustele.


Kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisele ning arendamisele



Võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale
noore omaalgatuse arendamise



Loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise

Noortekeskuse eesmärk on luua võimalused toetada laste ja noorte loovust ja kehalist arengut.
Kriminaalpreventatiivse töö arendamiseks teeb noortekeskus koostööd alaealiste komisjoniga. Igapäevaselt toimib
koostöö piirkonna noorsoopolitseinikuga.
Noortekeskuse ruumid asuvad Are Vallakeskuses. Noortekeskuse lahtioleku aegadel on noorte tegevuste läbiviimiseks
kasutada ka spordisaal ja lava. 2017 aasta sügisest alusas noortega tegevust Suigu seltsimajas noortejuhendaja. Ühel
päeval nädalas on Suigus loovringi juhendaja.

HINNANGUD OLUKORRALE
TUGEVAD KÜLJED

NÕRGAD KÜLJED

ARE KOOL
KOOL
Renoveeritud koolimaja, kaasajastatud välised
spordirajatised

Puudub sportimiseks võimla
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Tasemel loodusainete õpetamine
Kvalifitseeritud ja kompetentsed õpetajad
Arenev kool, algklassides koolirõõm. Tegutsev
õpilasesindus
Aktiivne osalemine õpilasvõistlustel, head tulemused
olümpiaadidel
Vald toetab koolilõunaid. Õpilastel võimalus süüa
hommikusööki
Kodulähedane põhikool
Klassiväline töö õpilastega, pikapäevarühma
olemasolu
Koostöö arendamine lastevanematega
Head tingimused tööõpetuse ja kodunduse
õppimiseks/õpetamiseks
Olemas kooli raamatukogu, raamatukogu juhataja
huvitavad algatused lastekirjanduse tutvustamiseks
KOV toetab vähekindlustatud perede laste õppeekskursioone

Noorte õpetajate vähesus
Tugisüsteemide ressursside piiratus

Riigipoolne tugi ei taga täielikult koolilõuna maksumust
Kooli tänav valgustamata.
Osaliselt puuduvad ringid, mille vastu õpilastel huvi

LASTEAED
Kogu hoone seest renoveeritud
Lastevanemate huvi toimuvate ürituste suhtes
Suur territoorium 2017 aastal renoveeritud
mänguväljak

Renoveerimist ja soojustamist vajavad katus ja fassaad
Lasteaialaste vanemate vähene lasteaia külastus
Mänguväljak vajab väikeste rühmale piirdeaeda ja
atraktsioonide täiendamist, puudub õuesõppeklass ja
liikluslinnak.

KOV kompenseerib vajadusel pere teise ja enama
lapse lasteaiatasu
Koostöö Suigu Raamatukoguga
Sportimisvõimalused Suigu Seltsimajas

Lasteaias puudub spordisaal

Maja ümbrus haljastatud

Maja ümbruse parklad ja sõiduteed vajavad
renoveerimist

Kõigile lastele tagatud lasteaiakoht

HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS
Vald toetab huvihariduse omandamist
Head tulemused huviringide õpilaste esinemisel
näitustel, kontsertidel ja võistlustel
Õpilastel võimalus osaleda mitmetes huviringides

Ressursside puudus
Osade laste ja noorte vähene motiveeritus osaleda
ringides
Huviringi juhendajate vähesus,
Huviringid ei peaks olema koolitunnipikendused

Õpilased osalevad aktiivselt Are Huvikeskuses ja
Suigu Seltsimajas toimuvates tegevustes (ringides)

NOORSOOTÖÖ
KOV aitab kaasa noorte koolivälise tegevuse ja vaba
aja sisustamise võimaluste arengule
Renoveeritud noortetuba ja väikelaste mänguplats

Vähesed rahalised võimalused erinevate vahendite ja
tegevuste läbiviimiseks
Noortekeskuse õueala puudumine (palliplatsid,
skatepark, uisuväljak, puhkeala jms)
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Kohaliku omavalitsuse toetav hoiak noortekeskuse
arengule
Noorsootöötaja olemasolu Ares ja Suigus
Toimiv noorsootöö võrgustik valla allasutuste vahel
Valla alaealiste komisjoni olemasolu
Kohaliku omavalitsuse poolt läbiviidav õpilasmalev
Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse liikmelisus
alates 2. märtsist 2016
Hästi toimiv noorsootöö võrgustik maakonna teiste
noortekeskuste vahel

Noortekeskuse väga hea asukoht (samas hoones
raamatukogu, jõusaal, spordisaal, mängutuba,
huvikeskus, juuksur, ilutuba, arstipunkt)
Väga hea koostöö piirkonna noorsoopolitseinikuga
Aktiivsete noorte olemasolu ja kaasatus

Noorteaktiivi esindaja kaasamise vajadus haridus- ja
noorsootöö komisjoni töösse
Vabatahtlike puudumine, mobiilse noorsootöö
puudumine
Lastekaitsespetsialisti puudumine vallas
Vähene ennetustöö
Malevasse soovijatele ei jätku kohti, ressursside ja
pakutavate tööde vähesuse
Mitmekülgsuse vähesus algatatud projektides
Kõigis maakonna omavalitsustes ei ole toimivat
noorsootööd
Noorsootöötaja suur töökoormus, mis ei lase
pühenduda peamisele valdkonnale
Valla kaugemates piirkondades elavatel lastel ja noortel
on logistiliselt noortekeskuse külastamine raske
Lapsevanemate vähene huvi ennetustöö vastu
Suurenev probleemsete noorte hulk, riskikäitumisega
noorte rohkus

ÜLESANDED JA ARENGUVAJADUSED
ARE KOOL
Sihipärane tegevus valla kooli hea maine ja oma näo kujundamisel
Sotsiaalse turvalisuse pakkumine
Lastekaitsetöötaja ametikoha loomine
Erinevate võimaluste loomine huvitegevuseks ja olemasolevate võimaluste parem kasutamine
Lõpetajate konkurentsivõime analüüs, parimate õpilaste vastuvõtt, ka gümnaasiumis ja kõrgkoolides õppijatele
Keskkonnateadlikkuse tõstmine õpilaste seas, töökasvatuse edendamine
Infotehnoloogia seadmete pidev kaasajastamine
Võimaluste pidev parendamine kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks ja sportlike eluviiside juurutamiseks.
Õpikeskkonna parandamine ja kaasajastamine
Personali koolitamine
Õpilasmaleva traditsiooni jätkamine
Väikeprojektide läbiviimine õppetöö parendamiseks
Õpilasesinduse aktiviseerimine
Valla ainukese lasteaia alatine säilitamine Suigu külas eesmärgiga tagada tasakaalustatud piirkondlik areng
Suigu lasteaia renoveerimine koos soojustamisega (katus, fassaad)
Lasteaia mänguväljaku täiendamine atraktsioonidega, liikluslinnaku ja õuesõppeklassi rajamine.
Maja juurdepääsuteede renoveerimine
Huvihariduse ja huvitegevuse võimaldamine, lastele ja noortele huvi pakkuvate huviringide loomine

NOORSOOTÖÖ
Kriminaalpreventiivse sisuga programmide/projektide planeerimine ja teostamine koostöös alaealiste
komisjoniga ja lapsevanematega
Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine
Noorte omaalgatuse ja aktiivsuse hoidmine/tõstmine (noorte volikogu)
Ettevõtlikkuse arendamine lastes ja noortes (iseseisev ürituste korraldamine, näidendites osalemine jms)
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Noorte kaasamine kultuuri- ja spordiürituste korraldamisel ja läbiviimisel
Noorte tööalane nõustamine ja informatsiooni edastamine
Noorteühenduste ja projektide igakülgne toetamine
Noorte kaasamine noori puudutavate otsuste vastuvõtmisse
Avatud Noortekeskuse kaasajastamine ja väljaarendamine (ruumid, sisustus, välisrajatised)
Toimiva noorsootöövõrgustiku arendamine, parendamine ja hoidmine

3.

ARE VALLA ARENGU SWOT-ANALÜÜS

Tugevad küljed:


Puhas ja kaunis loodus



Turvaline ja rahulik elukeskkond



Omakultuur ja identiteeditunne



Via Baltica vahetu lähedus



Avatud ja sõbralikud inimesed



Heal tasemel alus- ja põhihariduse saamise võimalused



Valla hea asend suuremate tõmbekeskuste suhtes (Pärnu, Tallinn)



Heal tasemel põllumajandusettevõtted



Vallavalitsuse hea koostöö mittetulundus- ja erasektoriga



Mitmekülgsete võimalustega avalikud hooned

Nõrgad küljed:


Tasuvate töökohtade vähesus piirkonnas



Esineb sotsiaalset sallimatust ja passiivsust ning alkoholismi



Madal ettevõtlusaktiivsus



Piirkonna elanike Eesti keskmisest madalam palga- ja elatustase



Teede, telefoni ja internetiühenduse, osaliselt ka elektrivõrgu halb olukord

Võimalused


Kultuurilise identiteedi aktiivne kasutamine



Piirkonna atraktiivsuse ja maine tõstmine
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Vahendite suurendamine läbi erinevate projektitaotluste



Koostöö naaberomavalitsustega



Koostöö tegemine POL-i, EMOL-i ja Rohelise Jõemaa Koostöökoguga



Aktiivsete ja teotahteliste inimeste olemasolu piirkonnas



Haldusreformi läbi viimine

Ohud


Pärnu maakonna elanikkonna vähenemine ja vananemine



Riigi nõrk regionaalpoliitika



Ettevõtluse vähesus



Kvalifitseeritud tööjõu liikumine välismaale



Aktiivsete inimeste kaugenemine otsustamisest peale haldusreformi



Bürokraatia kasv peale haldusreformi



Poliitiline valitsemine ja otsustamine peale haldusreformi

53

Are valla arengukava 2017-2026

4.

ARENGUVISIOON “ARE VALD 2026”

ARE VALD 2026
Visioonis kirjeldame praeguse Are valla territooriumile jäävat piirkonda, kuna seoses haldusreformiga ühineb Are vald
2017. aasta 15. oktoobril naaberomavalitsustega.
Are valla prioriteediks on haldusreformi käigus ühinenud territooriumil haldussuutlikkuse kvaliteedi tõstmine,
piirkondliku eripära säilitamine ja arendamine ning valla asutuste integreeritud ja efektiivne töö.
Haldusreformi eesmärgid on:












5.

Tänaste kohalike omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse
suurendamine läbi nende tugevuste ja arengupotentsiaali maksimaalse kasutamise, andmaks olulise tõuke uue
moodustuva kohaliku omavalitsusüksuse tasakaalustatud arengusse.
Ühinemine võimaldab vähendada (pehmendada) negatiivseid tendentse senistes arengutes, parandada
omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja taristut.
Uue kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse
terviklikkuse saavutamine, haldussuutlikkuse suurendamine, valla erinevate piirkondade omapära säilitamine
ning väljakujunenud koostöö arendamine.
Suutlikkuse loomine (tagamine) Euroopa Liidu ja teiste organisatsioonide vahendite taotlemiseks elanike
elukvaliteedi parendamiseks, kohalike arengueelduste kasutuselevõtuks ja eelarveväliste investeeringute
kaasamiseks.
Kohaliku demokraatia arendamine, kodanikualgatusele ja vastutusele suunatud tegevuste stimuleerimine läbi
kõigi valla piirkondade kogukonnapõhise (külaliikumine, seltsitegevus) aktiivse toimimise alt üles initsiatiividel.
Kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste hea kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine
Vallasisese ühistranspordisüsteemi korraldamine inimeste liikumis- ja tööhõivevajadustele vastavaks, tõhusaks
ja toimivaks, integreerides erinevaid transpordiliike.
Uue omavalitsuse arengupotentsiaali rakendamine Pärnu maakonna säilimise ja tasakaalustatud arengu
huvides

ARE VALLA ARENGUMUDEL

Arengumudeli ülesandeks on määratleda piirkonna prioriteetsed ja perspektiivsed arengusuunad, püstitada nende
piires strateegilised eesmärgid ja leida lahendusteed (ülesanded ja tegevused), mida sihipäraselt järgides ja mille alusel
tegutsedes, on võimalik jõuda piirkonna arenguvisiooni realiseerumiseni.

ARENGUVISIOON “ARE VALD 2026”:


Piirkond on atraktiivne ja kiirelt arenev



Piirkond on puhta ja turvalise elukeskkonnaga, sotsiaalselt arenenud, haridust ja haritust väärtustav
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Piirkond on säästva arengu põhimõtteid järgiv, ettevõtlust soosiv ja ettevõtlikke inimesi väärtustav

Arenguvisioonist tulenevalt on piirkonna strateegilised peaeesmärgid järgmised:

PIIRKOND PAKUB OMA ELANIKELE TURVALIST JA MEELDIVAT ELUKESKKONDA
Piirkond pakub oma elanikkonnale meeldivat ja turvalist elukeskkonda, milles on kombineeritud puhas ja kaunis
looduskeskkond, mitmekülgsed vaba aja veetmise ning meelelahutusliku tegevuse võimalused ja hästitoimivad, kergesti
kättesaadavad ning kvaliteetsed sotsiaal- ja tervishoiuteenused.
Selle saavutamiseks pööratakse palju tähelepanu ennetus- ja teavitustööle elanike hulgas. Samuti tõstetakse piirkonna
elanike keskkonnateadlikkust läbi erinevate heakorrakampaaniate ning uuendatakse tegevuskava kohaselt
keskkonnataristu objekte.
Vallakeskuse renoveerimise ja väljaarendamisega loob omavalitsus oma elanikele mitmekesisemad ja atraktiivsemad
võimalused kultuuriüritusteks, sportimiseks ja muuks vaba aja veetmiseks nii kultuurikeskuses kui vabas õhus.
Jätkatakse Are mõisa pargi renoveerimisega rajades sinna erinevaid vabaaja veetmise rajatisi (nt külakiik, pikniku-toolid
ja -lauad jpms) ning lisaks korrastatakse endine karjäär koos kaldaalaga. Erinevatesse külakeskustesse luuakse
sportimis- ja vabaaja veetmise võimalusi, selleks tehakse aktiivselt koostööd seltside ja seltsingutega.
Terve elukeskkonna lahutamatuks osaks on kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused. Omavalitsuse
üheks prioriteediks on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste kaasajastamine ja laiendamine.
Tegevussuund:

Turvalisus

Ülesanded:
 Naabrivalve tegevuste toetamine
 Väärtegudest ja korrarikkumistest teatamise julgustamine
 Konstaabli aktiivsem tegevus vallas
 Ennetuslik töö
 Töö noortega, vabaaja sisustamisvõimaluste mitmekesistamine
Tegevussuund:

Looduskeskkond

Ülesanded:
 Piirkonna visuaalse väljanägemise parandamine
 Keskkonnateadlikkuse tõstmine
 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine
 Loodusväärtuste korrastamine ja tutvustamine
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Tegevussuund:

Vaba aja veetmise võimalused

Ülesanded:
 Vallakeskuse väljaarendamine, teenuste mitmekesistamine
 Kultuuri- ja spordielu toetamine ja mitmekesistamine
 Kultuuri- ja spordirajatiste renoveerimine ja uute ehitamine
 Traditsiooniliste ürituste korraldamine
 Klubilise-seltsilise tegevuse toetamine ja elavdamine
Tegevussuund:

Sotsiaal- ja tervishoiuteenused

Ülesanded:
 Suigu sotsiaalmaja pidev parendamine ja arendamine
 Tervislike eluviiside propageerimine ja tervishoiu teadlikkuse tõstmine
 Tervishoiuteenuste mitmekesistamine ja väljaarendamine
 Sotsiaaltöötaja piirkondlik vastuvõtupunkt

PIIRKOND ON SOODSA ETTEVÕTLUSKESKKONNAGA JA ETTEVÕTLIKKE INIMESI VÄÄRTUSTAV
Piirkonnas on arenenud tehniline taristu, mis loob head võimalused ettevõtluse arenguks. Ettevõtluse prioriteetseteks
valdkondadeks on põllumajandus, puidutöötlemine, teenindus ja turism. Põllumajandus ja puidutöötlemine on
piirkonnas traditsioonilised ettevõtlusvaldkonnad, millega on tegeletud juba pikka aega. Teenindus ja turism aga on
perspektiivsed valdkonnad, mille arenguks loob head võimalused Are valla asukoht Pärnumaa südames, head
ühendusteed maakonna suuremate keskustega ja eelkõige piirkonda läbiv Via Baltica magistraaltee.
Omavalitsus väärtustab ettevõtlikke inimesi ja mõistab, et ilma nendeta ei arene ka ettevõtlus. Omavalitsus soosib
igakülgselt piirkonna elanike poolt ja ka väljastpoolt tulevaid initsiatiive majandustegevuse arendamiseks piirkonnas.
Tegevussuund:

Tehniline taristu

Ülesanded:
 Kohalike teede korrastamine ja rekonstrueerimine
 Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine
 Ühiskondlike hoonete energiasääst
 Kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja olemasolevate valgustamine
Tegevussuund:

Põllumajandus

Ülesanded:
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 Põllumajandusettevõtjate tegevuse ja erinevate ettevõtete koostöö toetamine

Tegevussuund:

Puidutöötlemine, metsamajandus

Ülesanded:
 Firmade tegevuseks vajaliku taristu arendamine (kohalikud teed, tuletõrje veevõtukohad jne)

Tegevussuund:

Teenindus, transport

Ülesanded:
 Bussitranspordi pidev parendamine ja taristu arendamine
 Sektori väljaarendamise toetamine
 Via Baltica transpordikoridori võimaluste ärakasutamine
Tegevussuund:

Turism

Ülesanded:
 Vaatamisväärsuste korrastamine ja turismiväärtuste parem eksponeerimine maakondlikes ja
üleriigilistes väljaannetes
 Via Baltica võimaluste ärakasutamine
 Turismiettevõtjate toetamine

PIIRKOND ON AVATUD JA TEOTAHTELINE KOOSTÖÖPARTNER
Piirkond on aktiivne ja teotahteline partner liitunud omavalitsuse teistele piirkondadele ja naabervaldadele, korraldades
koostöös üritusi ja viies läbi ühiseid projekte.
Piirkonna eesmärgiks on luua hästitoimiv ja kõigile osapooltele kasulik koostöövõrgustik avaliku-, era- ja kolmanda
sektori organisatsioonidega.
Piirkonna arengu seisukohalt on külade elujõulisus elulise tähtsusega. Omavalitsus toetab külade initsiatiive ja aitab
võimaluste piires küla aktiivsetel inimestel oma ideid ellu rakendada.
Tegevussuund:

Koostöö ja partnerlus avalikus sektoris

Ülesanded:
 Aktiivne ja tulemuslik koostöö naaberpiirkondadega ja naabervaldadega
 Aktiivne osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu ja komisjonide töös
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Tegevussuund:

Partnerlus era- ja kolmanda sektoriga

Ülesanded
 Efektiivselt toimiva koostöö- ja partnerlusvõrgustiku väljaarendamine era- ja kolmanda sektori
organisatsioonidega
 Era- ja kolmanda sektori organisatsioonide initsiatiivide toetamine
Tegevussuund:

Külaliikumine

Ülesanded:


Külaseltside ja -aktiivi tegevuse toetamine omavalitsuse poolt

PIIRKOND PAKUB KVALITEETSET JA KONKURENTSIVÕIMELIST ALUS- JA PÕHIHARIDUST NING
MITMEKÜLGSEID HUVIHARIDUSE VÕIMALUSI
Omavalitsus pakub oma lastele võimalust saada piirkonnas head alg- ja põhiharidust. Piirkonnas tegutsevas lasteaias ja
koolis töötavad kõrge kvalifikatsiooniga ja lapsesõbralikud õpetajad, kes on pühendunud laste harimisele. Korraliku
õpikeskkonna loomiseks on prioriteediks õppekeskkoanna pidev parendamine ja arendamine.
Piirkonnas on head võimalused huviharidusega tegelemiseks. Kooli ja Are Huvikeskuse juures tegutsevad mitmed nii
kooliõpilastele suunatud kui ka täiskasvanutele mõeldud ringid. Samuti teadvustatakse üha enam elukestva õppe
põhimõtete järgimise vajadust.
Omavalitsus panustab oma noortesse, toetades võimaluste piires igakülgselt noorte initsiatiivi. Kavas on Are
noortekeskuse ruumide kaasajastamine ning noorsootöö aktiviseerimine Suigu Seltsimajas.
Tegevussuund:

Alus- ja põhiharidus

Ülesanded:
 Õppekvaliteedi parandamine alus- ja põhihariduses
 Kooli ja lasteaia pidev parendamine ja kaasajastamine

Tegevussuund:

Huviharidus ja täiendõpe

Ülesanded:
 Mitmekülgse huvihariduse, täiend- ja ümberõppe pakkumine vallaelanikele
 Elukestva õppe mõtteviisi levitamine ja toetamine
 Huviharidust pakkuvate organisatsioonide toetamine
 Isetegevusega tegelevate seltsingute ja MTÜ-de toetamine
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Tegevussuund:

Noorsootöö

Ülesanded:
 Noortekeskuse arendamine
 Noorte nõustamissüsteemi väljakujundamine
 Kutsenõustamine
 Ennetustöö tõhustamine noorte hulgas
 Noorte initsiatiivi toetamine

OMAVALITSUS ON HALDUSSUUTLIK JA KIIRESTI ARENEV
Kaasaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised lahendused leiavad üha enam kasutamist kohaliku omavalitsuse
juhtimises. Järjest rohkem suhtlemist elanike ja omavalitsuse vahel toimub internetipõhiselt. Omavalitsuse
tutvustamise ja elanikele info jagamise vahendina kasutatakse omavalitsuse kodulehekülge ja sotsiaalmeediat.
Omavalitsuse joaks on oluline, et elanikele pakutavad avalikud teenused oleksid kvaliteetsed, tarbijasõbralikud ja
kergesti kättesaadavad. Selle saavutamiseks viiakse ametnike seas läbi regulaarseid koolitusi ametnike kvalifikatsiooni
parendamiseks ja toimub aktiivne dialoog elanike ja huvigruppide esindajatega, et kaardistada nende vajadused.
Piirkonna jaoks on väga oluline identiteet. Piirkonna ühtsustunde tõstmiseks korraldatakse ühiseid üritusi. Tähtsal kohal
piirkonna sümboolika (endise Are valla sümboolika) kasutamise võimalus üritustel ja meenetel. Mitte vastandumine
teistele vaid “oma mina” tugevus aitab säilitada piirkonna eripära.
On oluline, et piirkonda tuntakse teotahteliste inimeste, heade tegude, heakorrastatud ja huvitavate vaatamisväärsuste
järgi.
Tegevussuund:

Omavalitsuse juhtimine ja avalikud teenused

Ülesanded:
 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite suurem rakendamine
 Kodulehe pidev arendamine
 Kodulehe kaudu kättesaadavate digiteenuste väljatöötamine ja arendamine
 Avatud juhtimispõhimõtete rakendamine omavalitsuses
 Avalike teenuste lepinguline delegeerimine
 Osalusdemokraatia
Tegevussuund:

Piirkonna identiteet

Ülesanded:
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 Kultuuripärandi säilitamine
 Piirkonna ühistunde suurendamine
 Piirkonna sümboolika kasutamine

60

Are valla arengukava 2017-2026

VISIOON ARE VALD 2026

Piirkond on atraktiivne ja kiirelt arenev.

Piirkond puhta ja turvalise elukeskkonnaga, sotsiaalselt arenenud, haridust ja haritust väärtustav.

Piirkond on säästva arengu põhimõtteid järgiv, ettevõtlust soosiv ja ettevõtlike inimesi väärtustav.

STRATEEGILISED PEAEESMÄRGID
Piirkond pakub oma
elanikele turvalist ja
meeldivat elukeskkonda

Piirkond on soodsa
ettevõtluskeskkonnaga ja
ettevõtlikke inimesi
väärtustav

Kohalik omavalitsus on
avatud ja teotahteline
koostööpartner

TEGEVUSSUUNAD





Turvalisus
Looduskeskkond
Vaba aja
veetmise
võimalused
Sotsiaal- ja
tervishoiuteenus
te ed

Tehniline infrastruktuur
Põllumajandus
Puidutööstus
Teenindus
Turism

Koostöö ja partnerlus
avalikus sektoris
Partnerlus era- ja
kolmanda sektoriga
Külaliikumine

Piirkond pakub
kvaliteetset ja
konkurentsivõimelist
alus- ja põhiharidust
ning mitmekülgseid
huvihariduse võimalusi

Omavalitsus on
haldussuutlik ja
kiiresti arenev

Alus- ja põhiharidus
Huviharidus ja
täiendõpe
Noorsootöö

Omavalitsuse
avalikud teenused
Piirkonna identiteet
Bürokraatia
vähesus,
kaasamine, avatud
juhtimine

Õppekvaliteedi
parandamine alus- ja
põhihariduses
Piirkonna kooli ja lasteaia
parandamine ja
kaasajastamine
*********************
Mitmekülgse
huvihariduse, täiend- ja
ümberõppe pakkumine
elanikele
Elukestva õppe mõtteviisi
levitamine ja toetamine
Huviharidust pakkuvate
organisatsioonide
toetamine
Isetegevusega tegelevate
seltsingute ja MTÜ-de
toetamine
*********************
Noortekeskuse
väljaarendamine
Noorte
nõustamissüsteemi
väljakujundamine
Kutsenõustamine
Ennetustöö tõhustamine
noorte hulgas
Noorte initsiatiivi
toetamine

Info- ja
kommunikatsioonit
ehnoloogia
võimaluste suurem
rakendamine
Omavalitsuse
kodulehe pidev
arendamine
Avalike teenuste
lepinguline
delegeerimine
Osalusdemokraatia
****************
Kultuuritraditsiooni
de säilitamine
Elanike ühistunde
suurendamine
Piirkonna
sümboolika
kasutamine
****************

ÜLESANDED
Naabrivalve planeerimine
Konstaabli aktiivsem
tegevus piirkonnas
Ennetuslik töö
Piirkonna visuaalse
väljanägemise parandamine
***********************
Keskkonnateadlikkuse
tõstmine
Vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine
Piirkonna loodusväärtuste
korrastamine ja parem
eksponeerimine
Puhastusseadmete
renoveerimine
Joogivee kvaliteedi tõstmine
Hästi korraldatud
jäätmekäitlus
***********************
Vallakeskuse
väljaarendamine 
Kultuuri- ja spordielu
toetamine ja
mitmekesistamine
Kultuuri- ja spordirajatiste
renoveerimine ja uute
ehitamine
Traditsiooniliste ürituste
korraldamise jätkamine
Klubilise-seltsilise tegevuse
toetamine ja aktiviseerimine
***********************
Sotsiaalvaldkonna
infrastruktuuri
väljaarendamine
Tervislike eluviiside
propageerimine ja
tervishoiu teadlikkuse
tõstmine
Tervishoiuteenuste
mitmekesistamine
jväljaarendamine

Kohalike teede
korrastamine ja
rekonstrueerimine
Tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ja
väljaehitamine
Ühiskondlike hoonete
energiasääst
*********************
Põllumajandusettevõtjate
tegevuse toetamine
*********************
Teenindussektori
arendamise toetamine
Via Baltica
transpordikoridori
võimaluste ärakasutamine
*********************
Piirkonna
vaatamisväärsuste
korrastamine ja
turismiväärtuste parem
eksponeerimine
Turismiinfrastruktuuri
väljaarendamine
Via Baltica võimaluste ära
kasutamine
Turismiettevõtjate
toetamine
Piirkonna
turismivõimaluste parem
marketing maakondlikes
ja üle-eestilistes
väljaannetes

Aktiivne ja tulemuslik
koostöö
naaberpiirkondadega ja
naabervaldadega
Aktiivne osalemine
kohaliku omavalitsuse
volikogu ja komisjonide
töös
Euroopa Liidu
struktuurifondide
võimalustest
informeerimine ja nende
kasutamine
*********************
Efektiivselt toimiva
koostöö- ja
partnerlusvõrgustiku
väljaarendamine era- ja
kolmanda sektori
organisatsioonidega
Era- ja kolmanda sektori
organisatsioonide
initsiatiivide toetamine
Avalike teenuste
lepinguline
delegeerimine
*********************
Külaseltside ja –aktiivi
tegevuse toetamine

SEIRE JA TAGASISIDE
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6.

TEGEVUSKAVA 2017-2026

Käesolev peatükk käsitleb piirkonna tegevuskava aastateks 2017-2026. Siinkohal on määratletud tegevused (projektid),
mis aitavad kaasa arengumudelis püstitatud eesmärkide ja ülesannete saavutamisele.
Konkreetsed tegevused on jaotatud tegevuskava tabelitesse peamiste eluvaldkondade kaupa:


Tegevuskava tabel 1: Juhtimine, regionaalhaldus, majandus



Tegevuskava tabel 2: Tehniline taristu



Tegevuskava tabel 3: Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse



Tegevuskava tabel 4: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus



Tegevuskava tabel 5: Kultuur ja sport



Tegevuskava tabel 6: Kodanikuühiskond ja külaliikumine



Tegevuskava tabel 7: Haridus ja noorsootöö

Tegevuste osas on tabelites määratletud tegevus, selle põhjendused, üldmaksumus, teostamise aasta(d), eeldatavad
eelarvevälised rahastamisallikad ja tegevuse elluviimise eest vastutaja.
Tegevuskava kuulub ülevaatamisele iga-aastaselt enne omavalitsuse eelarve koostamist täpsustuste ja täienduste
tegemiseks. Tegevuskava elluviimist koordineerib omavalitsus ning selle rakendamist finantseeritakse omavahenditest
(omavalitsuse eelarve tulud ja laenud), riiklikest toetustest, riiklikest abiprogrammidest, era- ja mittetulundussektori
investeeringutest ning rahvusvahelistest koostöö- ja abiprogrammidest taotletavatest vahenditest.

TEGEVUSKAVA OLULISEMAD EESMÄRGID AASTAKS 2026
Eesmärk on:
1.

Viia lõpuni Suigu lasteaia renoveerimine ja soojustamine (katus ja fassaad).

2.

Renoveerida kogu tänavavalgustuse võrgustik ning teha vajalikud juurdeehitused (kergliiklusteed ja muud
pimedad alad).

3.

Aidata kaasa järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrkude ehitamisele, mis võimaldavad
lõppkasutajatel ülikiire lairibateenuse kasutamist.

4.

Jätkata Are mõisa pargi korrastamist ja renoveerida pargi kõrval asuva karjääri kaldad puhkealaks.

5.

Jätkata Suigu Seltsimaja ja selle ümbruse renoveerimist kujundades seltsimaja aktiivselt kasutatavaks
külakeskuseks koos atraktiivse õuealaga.

6.

Jätkata kõigi külaseltside toetamist külaplatside ning vaba aja veetmise kohtade rajamisel.

7.

Renoveerida Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK) kohaselt Are aleviku, Suigu ja Niidu
külakeskuse ühisveevärk ja kanalisatsioon KIK-i projektieraldiste abil.
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8.

Suurendada avaliku sektori energiasäästu (hoonete soojustamine, tänavavalgustus, transport jmt).

9.

Tuletõrje veevõtukohtadevõrgustiku edasiarendamine.

10. Leida igakülgseid lahendusi teede renoveerimise igaaastase mahu kasvatamiseks ja hoolduse parandamiseks.
11. Arendada kergliiklusteede võrgustikku Are alevikus ja Suigu külas, sh rajada kergliiklustee Are ja Suigu vahele.
12. Muuta transiit- ja ettevõtlusega seotud teede seisukorda ja liiklusohutust paremaks.
13. Arendada Are Kooli juures paiknevat jalgpalliväljakut (piirdeaed, valgustus jne).
14. Kujundada vallakeskuse ümbrus aleviku keskväljakuks, kus on laste mänguväljak, puhkealad, palliplatsid jms:
15. Jätkata vallakeskuse hoone renoveerimist, tagamaks:
1) selle toimimise atraktiivse kultuuri-, seminari-, spordi- ja tervisekeskusena, sealhulgas mitmekesiste
võimalustega noortekeskusena
2) selles tööruumid asutustele ning bürooruumid ettevõtjatele
16. Saavutada piirkonna üldilme ja heakorra – nii üldkasutatavate territooriumide (teed, platsid, haljasalad) kui ka
eramute ja ettevõtete territooriumide, põldude, teede ja nende äärte – tuntav paranemine.
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7.

LISAD

LISA 1: TEGEVUSKAVADE TABELID

X

15
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X

X

X

X

X

2026

FINANTSEERIMINE

2025

2024

2023

2022

Turismiarendus, parkla
korrastus,
ettevõtja
tegevusele

X

2021

Piirkonda
tutvustava kaardi
paigaldamine
VIA Baltica äärde

X

2020

Tegevuskava
elluviimiseks,
(kaas-)
finantseerimis
eks

2019

Arendusprojektide koostamine ja
vastavate
taotluste
esitamine

2018

TEGEVUSE
/PROJEKTI
PÕHJENDUSED

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG

2017

TEGEVUS/
PROJEKT

ORIENTEERUV ÜLD-MAKSUMUS
TUH.EUR

Tegevuskava tabel 1. Juhtimine, regionaalhaldus, majandus

EEL-ARVE

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTUSE
ALLIKAD

VASTUTAJA

Erinevad
tugifondid

omavalitsus

Roheline
Jõemaa

omavalitsus

X

1,5
X

KAASRAHASTAMINE

13,5

X

64

Are valla arengukava 2017-2026
kaasa aitamine

MTÜ-de, seltside
ja ühistute
tegevuse
toetamine

Küla- ja
jahiseltside,
korteriühistute
jt ühingute
tegevuse
aktiviseerimine ja
toetamine

Ettevõtjate
tegevuse
toetamine

Ettevõtluse
arengule kaasa
aitamine

Turismi ja
puhkemajanduse
arendamine

Ettevõtjate
toetamine ja
teenuste
laiendamine

Piirkonna ajalugu
puudutavate
materjalide
talletamine

Piirkonna
ajaloo
jäädvustamine
ja
tutvustamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRIA,
Roheline
Jõemaa,
erakapital

omavalitsus

omavalitsus

X

Roheline
Jõemaa

X

EAS, Roheline
Jõemaa,
PRIA, jne

ettevõtjad,
omavalitsus

X

omavalitsus,
MTÜ-d
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Vallakeskuse
ruumide
renoveerimine
(tervise- ja
ilukeskuse
loomine)

Vallakeskuse
ruumide
optimaalne
kasutus ja
kulude
kokkuhoid,
paremad
võimalused
kohalikele
ettevõtetele

75

28

X

X

X

X

47

EAS, Roheline
Jõemaa,
PRIA, jne

omavalitsus
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Tegevuskava tabel 2. Tehniline taristu

Kergliiklusteede
valgustamine

Turvalisuse
tõstmine ja
sportimisvõimaluste
arendamine

35

X

Kergliiklusteede
võrgustiku
arendamine

Parandada
ühendust
Pärnu, Are ja
Suigu vahel,
Are alevikus.
Suurendada
inimeste

620

X

X

2026

X

FINANTSEERIMINE

2025

X

2024

X

2023

70

2022

Turvalisuse,
liiklusohutuse
suurendamine

2021

2019

Tänavavalgustus
renoveerimine
Are alevikus,
Suigu küla
keskuses

2020

2018

TEGEVUSE/
PROJEKTI
PÕHJENDUSED

2017

TEGEVUS/
PROJEKT

ORIENTEERUV ÜLDMAKSUMUS TUH.EUR

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG

EELARVE

KAASRAHASTAMINE

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTUSE ALLIKAD

70

X

X

X

X

X

X

X

X

VASTUTAJA

omavalitsus

35

Tugifondid

omavalitsus

620

Tugifondid,
Maanteeamet

Omavalitsus,
Maanteeamet
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liikumisharju
must
Vallateede
renoveerimine
vastavalt
teehoiukavale
(Lisa 2)

Elukeskkonna
paranemine,
liiklus
ohutumaks

950

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Transiit- ja
ettevõtlusega
seotud teede
renoveerimine

Kohaliku tee
seisukorra ja
liiklusohutuse
parandamine

500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

Tugifondid,
Maanteeamet

Omavalitsus

Vee- ja
kanalisatsioonirajatiste
uuendamine
vastavalt ÜVK-le

Keskkonnahoid

500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

Vee-ettevõte,
KIK

Vee-ettevõte

Vallakeskuse
renoveerimine

Energiasääst,
tegevuste
laiendamine
hoones

220

X

X

150

Tugifondid

Omavalitsus
vastavalt
investeeringute
kavale

Kortermajade
renoveerimise
toetamine

Valla asulate
välisilme
paranemine ja
energiasääst

X

X

X

X

X

X

50

70

X

X

X

X

X

omavalitsus

omavalitsus
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Lairiba ja selle
jaotusvõrgu
rajamisele kaasa
aitamine

Ülikiire lairiba
teenuse
kasutamine

Postiteenuse
osutamise
parandamiseks
lahenduste
leidmine

Kvaliteetse
postiteenuse
tagamine
piirkonnas

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

POL

Tugifondid

X

Omavalitsus

Omniva,
omavalitsus

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3

2020

Turismiarendus ja
elukeskkonna
väärtustamine

2019

Olemasolevate
ajalooliste
mälestusmärkide
korrastamine ja
kaardistamine

FINANTSEERIMINE

2018

TEGEVUSE/
PROJEKTI
PÕHJENDUSED

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG

2017

TEGEVUS/
PROJEKT

ORIENTEERUV ÜLD-MAKSUMUS
TUH.EUR

Tegevuskava tabel 3. Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse

EELARVE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,5

KAASRAHASTAMINE

2,5

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTUSE ALLIKAD

KIK,
tugifondid

VASTUTAJA

omavalitsus,
MTÜ
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Kauni kodu
konkursi
korraldamine

Elukeskkonna
väärtustamine

Are mõisa pargi
hoolduskava
realiseerimine

Pargi
pikaajalise
arengu ja
säilimise
tagamine

100

Jäätmekogumispunktide
rajatiste
korrastamine

Keskkonnate
adlikkuse
tõstmine

10

Lagunevate ja
kasutusest maas
olevate vanade
tootmishoonete
lammutamise
soodustamine

Maastikupilti
risustavate
hoonete
lammutamine, kaunim
elukeskkond

Eavere karjääri
korrastamine
puhkealaks

Elukeskkonna
parendamine

Ohtlike jäätmete
kogumise
korraldamine

Keskkonnahoid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17,5

X

X

X

X

X

X

X

X

20

80

KIK,
tugifondid

Omavalitsus,
MTÜ

2

8

KIK

omavalitsus

KIK

omavalitsus

X

X

X

omavalitsus,
MTÜ

25

X

X

X

X

X

X

X

2,5

omavalitsus

15

KIK

omavalitsus
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Are valla
sotsiaalmaja
renoveerimise
jätkamine
(fassaadi
soojustamine,
ventilatsioon)

Hoone
korrastamine
tagab
kvaliteetsema teenuse
ja
energiakulude kokkuhoiu

Eakate
päevakeskkuse
laiendamine ja

Elukvaliteedi
parandamine,
eluea

110

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2026

FINANTSEERIMINE

2025

2024

X

2023

X

2022

X

2021

2020

Puuetega-ja
erivajadustega inimestele
elukohtade
loomine

2019

Sotsiaal- või
munitsipaalkorterite
väljaehitamine
vallakeskuse
vabadele
pindadele

2018

TEGEVUSE/
PROJEKTI
PÕHJENDUSED

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG

2017

TEGEVUS/
PROJEKT

ORIENTEERUV ÜLD-MAKSUMUS
TUH.EUR

Tegevuskava tabel 4. Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus

EEL-ARVE

10

KAASRAHASTAMINE

100

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTUSE
ALLIKAD

VASTUTAJA

Tugifondid

omavalitsus

EAS, teised
tugifondid

omavalitsus

Tugifondid

Omavalitsus,
MTÜ
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parendamine Are
Vallakeskuses

pikendamine
jms

Eavere külla
tuletõrje
veevõtukoha
rajamine

Turvalisuse
tõstmine

10

X

X

X

Are kaupluse
juures asuva
tuletõrje
veevõtukoha ja
juurdepääsutee
renoveerimine

Turvalisuse
tõstmine

10

X

X

X

10

omavalitsus

Are aleviku
ettevõtluspiirkon
na tuletõrje
veevõtukoha
ehitamine

Turvalisuse
tõstmine

10

X

X

X

10

omavalitsus

X

10

omavalitsus

2026

FINANTSEERIMINE
2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG
2018

TEGEVUSE/
PROJEKTI
PÕHJENDUSED

2017

TEGEVUS/ PROJEKT

ORIENTEERUV
ÜLDMAKSUMUS
TUH.EUR

Tegevuskava tabel 5. Kultuur ja sport

EELARVE

KAASRAHAS-

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTU-

VASTUTAJA
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TAMINE

Vallakeskuse
suure saali
esitlustehnika,
akustika,
valgustus-,
muusika- ja
heliaparatuuri
ning lava ja suure
saali kardinate
uuendamine

Kaasaegne
sisustus ja
tehnika
võimaldavad
läbi viia
suuremal
hulgal ja
parema
kvaliteediga
rahvaüritusi
(teater,
kontsert,
seminar jms)

65

Are Huvikeskuses
esinejate ruumi
loomine ja
sisustamine

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
kultuuriürituste
korraldamiseks

15

X

X

SE ALLIKAD

X

X

X

30

35

EAS, muud
tugifondid

kultuurijuht,
MTÜ

X

X

X

5

10

EAS, muud
tugifondid

kultuurijuht,
MTÜ
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Naiste WC ja
kohviku köögi
renoveerimine

Tagada
ürituste
tõrgeteta
läbiviimine ja
huvikeskuse
teenuste
laiendamine

55

X

X

X

Are Huvikeskuse
suure saali
põranda remont

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
kultuuriürituste
korraldamiseks

5

X

Are Huvikeskuse
lava põranda ja
seinte värvimine

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
kultuuriürituste
korraldamiseks

7

X

X

Are Huvikeskus
Toolide laudade
muu mööbli
soetamine

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
kultuuriürituste
korraldamise

15

X

X

X

X

15

X

X

X

EAS ja muud
tugifondid

kultuurijuht,
MTÜ

5

EAS, muud
tugifondid

kultuurijuht,
MTÜ

7

EAS, muud
tugifondid

kultuurijuht,
MTÜ

EAS, muud
tugifondid

kultuurijuht,
MTÜ

5

40

10
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ks

Are Huvikeskus
monteeritavate
lavade soetamine
(8 platvormi)

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
kultuuriürituste
korraldamiseks

10

Raamatukogude
arendamine

Kogud,
vahendid,
sisustus,
infotehnoloogilised
vahendid

5

X

X

Suigu seltsimaja
renoveerimise
jätkamine

Suigu külas
paremad
tingimused
huvi- ja
vabaajategevuste
läbiviimiseks
Paremad
võimalused
erinevate

50

X

15

X

Vallakeskusesse
bändiruumistuudio

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

EAS, muud
tugifondid

X

kultuurijuht,
MTÜ

raamatukogu
juhatajad

10

40

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
mud
tugifondid

omavalitsus,
MTÜ

10

5

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA

omavalitsus,
MTÜ
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arendamine

huviringide
korraldamise
ks

Vallakeskusesse
muuseumitoa
loomine

Ajaloo
talletamine

Endiste Niidu ja
Eavere karjääride
pidev arendamine
puhkealadeks ja
ujumiskohtadeks

Vabaaja
veetmise
võimaluste
laiendamine

Erinevate
huviringide ja
õpitubade
käivitamine ja
arendamine

Kohapealsete
huviringide ja
õpitubade
vajadus

Huvikeskuse
jõusaali
laiendamine,
renoveerimine,
ventilatsiooni
lahendamine
Talispordivõimalu
ste loomine

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
spordiürituste
korraldamiseks

X

X

X

X

X

Kaasaegsete
võimaluste
loomine
kultuuri-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X

5

Tugifondid

omavalitsus,
MTÜ

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
KIK

omavalitsus,
MTÜ

Roheline
Jõemaa, KÜSK
ja muud
fondid

noorsootöötaja, MTÜ

Roheline
Jõemaa, KÜSK
ja muud
fondid,
omavalitsus

Spordijuht,
huvikeskuse
juht ja MTÜ

Roheline
Jõemaa, KÜSK
ja muud
fondid,

Spordijuht,
huvikeskuse
juht ja MTÜ

76

Are valla arengukava 2017-2026
ürituste
korraldamiseks

omavalitsus

2022

X

X

X

X

X

Are mõisa pargi
rajatiste (WC,
toolid ja lauad,
prügikastid jne)
renoveerimine
ning uute
rajatiste

Niidu küla
keskuse
korrastamine

X

X

X

X

X

X

X

2026

2021

X

FINANTSEERIMINE
2025

2020

Elbu küla
ühistegevuse
arendamine

2024

2019

Elbu külaplatsile
seltsielu
elavdavate
rajatiste
püstitamine

2023

2018

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG
2017

TEGEVUS/
PROJEKT

TEGEVUSE/
PROJEKTI
PÕHJENDUSED

ORIENTEERUV
ÜLD-MAKSUMUS
TUH.EUR

Tegevuskava tabel 6. Kodanikuühiskond ja külaliikumine

EELARVE

KAASRAHASTAMINE

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTUSE ALLIKAD

VASTUTAJA

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
KÜSK jne

MTÜ Elbu
küla Selts

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
KÜSK jne

omavalitsus,
MTÜ Niidu
küla Selts ja
teised MTÜ-d
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rajamine

Lepplaane
külaplatsi
ehitamine

Lepplaane
küla
ühistegevuse
arendamine

X

X

X

X

X

X

Murru külaplatsi
arendamine

Murru küla
ühistegevuse
arendamine
külades

X

X

X

X

X

X

Suigu piirkonna
arendamine

Ühistegevuse
arendamine
Suigu
piirkonna
külades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spordi
arendamine
piirkonnas

Spordi
ürituste
organiseerimine ja
spordirajatiste arendamine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
KÜSK jne

MTÜ
Lepplaane
küla Selts

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
KOP jne

MTÜ Murru
Küla Selts

X

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA,
KÜSK jne

Suigu
piirkonna
Külade
Kultuuriselts
MTÜ

X

EAS, Roheline
Jõemaa, PRIA
KÜSK

Terve Are
MTÜ

X
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Suigu lasketiiru
renoveerimine
arendamine

Korrastatud
lasketiir ja
jahimaja
loovad
paremad
võimalused
jahiturismi ja
laskespordiga
tegelemiseks

X

X

X

X

X

PRIA, Roheline
Jõemaa

Suigu
Jahimeeste
Selts

Piirkonna
heategevuslike
projektide
läbiviimine

Heategevuse
ja
vabatahtliku
tegevuse
innustamine

X

X

X

X

X

Tugifondid,
ettevõtjad,
MTÜ

MTÜ Mailane

Are Valla
Tuletõrje seltsi
hoone
renoveerimine

Seltsitegevuse toetamine
ja
vabatahtlike
tegevuse
innustamine

X

X

X

X

Roheline
Jõemaa,
Päästeamet,
KÜSK,
ettevõtjad,
seltsi liikmed

Are Valla
Tuletõrje
Selts

Are jahiseltsi
jahimaja ja
lasketiiru
arendamine
Põhja-Pärnumaa
jahinduskesku-

Seltsitegevuse,
jahiturismi ja
laskespordi
arendamine

X

X

X

X

Roheline
Jõemaa, seltsi
liikmed

Are
Jahimeeste
Selts

X

X

X

X

X
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seks

2026

X

FINANTSEERIMINE
2025

X

2024

X

2023

2021

X

2022

2020

30

2019

Mitmekesisemad
õpitingimused
põhikoolis ja
väljasõppe
võimaluste
loomine,
ohtlike
ehitiste
likvideerimin
e

2018

Are kooli õueala
kujundamine
vastavalt
projektile

ORIENTEERUV TEOSTAMISE AEG
2017

TEGEVUS/
PROJEKT

TEGEVUSE/
PROJEKTI
PÕHJENDUSED

ORIENTEERUV
ÜLDMAKSUMUS
TUH.EUR

Tegevuskava tabel 7. Haridus ja noorsootöö

EELARVE

KAASRAHASTAMINE

10

20

VÕIMALIKUD
KAASRAHASTUSE ALLIKAD

KIK

VASTUTAJA

omavalitsus,
kooli direktor
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Are kooli
jalgpalliväljaku
arendamine
(piirdeaed,
valgustus jne)

Nõuetekohaste
spordivõimaluste
tagamine

40

Are kooli võimla
ehitamine

Nõuetekohaste
spordivõimaluste
tagamine

450

Piirkonda
mänguväljakute,
spordirajatiste
jne rajamine

Noorte ja
laste vabaaja
veetmise
võimaluste
mitmekesista
mine

Suigu lasteaia
renoveerimine
(katuse ja
fassaadi
soojustamine,
ventilatsioon)

Energiasääst

X

X

345

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

20

Tugifondid

omavalitsus,
kooli direktor,
spordijuht,
spordiselts

150

300

Tugifondid

omavalitsus,
kooli direktor,
spordijuht

Tugifondid

Omavalitsus

EAS, KIK, 81ud
tugifondid

omavalitsus,
kooli direktor

X

135

310
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Suigu lasteaia
välisterritooriumi
arendamine

Nõuetekohane
välisterritoorium, ohutud
mänguväljakud,
liikluslinnak,
juurdepääsuteed

150

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

90

60

EAS, 82ud
tugifondid

omavalitsus,
kooli direktor

Suigu lasteaia
spordisaali
ehitamine

Nõuetekohas
e
sportimisvõi
maluste
tagamine

300

150

150

Tugifondid

omavalitsus,
kooli direktor,
spordijuht

Infotehnoloogia
ja õppevahendite
uuendamine
koolis ja lasteaias

Kaasaegsed
töö- ja
õpitingimused

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kooli direktor

Huviringide
tegevuste
laiendamine

Hariduse
mitmekesista
mine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kooli direktor,
noorsootöötaja
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Are Avatud
Noortekeskuse
ruumide
laiendamine

Noorte
tegevuse
laiendamine

X

X

X

Tugifondid

omavalitsus,
noorsootöötaja

Are Avatud
Noortekeskuse
välisrajatiste
ehitamine

Noorte
tegevuste
mitmekesistamine

X

X

X

Tugifondid

omavalitsus,
noorsootöötaja

83

Are valla arengukava 2017-2026

LISA 2: INVESTEERINGUD TEEDE EHITUSSE 2017-2026

Kooli tn tolmuvaba kate 260 m + kergliiklustee ca 75 m
Marjassaare tee renoveerimine 2,1 km
Arude tee kandevõime tugevdamine ca 500 m*
Tolmuvaba kate Kooli tänavale kuni ridaelamuteni ja Pärivere teele 320 m
pikkuselt alates tee 485 meetrist kuni tee 769 meetrini (vahendite olemasolul tee
algusest kuni tee 769 meetrini).
Kaseküla tee katte renoveerimine
Suigu lasteaia juurdepääsuteed + parklad, Lasteaia tee osa, mis on avalikus
kasutuses
Palkoja-Sooveere tee katte renoveerimine.
Aadu silla remont*
Vana tn, Tehnika tn, Metsa tn, Kuuse tn ja Oja tn lõpuni tolmuvaba kate
Lepplaane tee remont 0 kuni 2000 m + Linnuküla tee remont 0 kuni 536 m *

2022

Anni-Miku tee ja Elbu tee remont, s.h. 1,3 km tolmuvaba katte rajamine ja
kergliiklusteede võrgustiku rajamine.
Karja tn tolmuvaba kate + maakivist silla renoveerimine*
Lepplaane tee rekonstrueerimine 780 m kuni tee lõpuni

2023

2021

2020

2019

2018

2017

Investeeringud teede ehitusse 2017-2026

Raki tee, Küti tee ja Kalme-Angoja tee osaline (0 kuni 855 m) rekonstrueerimine

Areküla tee rekonstrueerimine 2,3 km alates 1,7 kilomeetrist
Murru tee rekonstrueerimine *

2024

Vana-Tallinna mnt, Aadu tee tolmuvaba katte ehitus
Räägu tee rekonstrueerimine

2026 2025

Pärna tee rekonstrueerimine*
Mõnuvere tee rekonstrueerimine (Saki jõe sild)
Tuleviku tee rekonstrueerimine
Ristiku tn ja Mardika tn tolmuvaba kate

* objektipõhine toetus (ettevõtlusega seotud tee). Juhul, kui antud tee
renoveerimiseks ei anta toetust, siis kasutab omavalitsus tee
renoveerimiseks eelarvelisi vahendeid
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