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SISSEJUHATUS 

Käesolev Koonga valla arengukava aastani 2013 ja arengustrateegia aastani 2013 on vastu võetud 
25. septembril 2003. aastal Koonga Vallavolikogu määrusega nr 9. 

Arengukava koostamise aluseks oli Koonga vallavolikogu protokolliline otsus nr. 15, 12. 
detsembrist 2002. a. 

  

Suur tänu kõigile arengukava koostamisel osalenuile. 

  

Lugupidamisega 

  

Riho Erismaa 
Koonga Vallavolikogu esimees 

  

SISSEJUHATUS KOONGA VALLA ARENGUKAVALE AASTANI 2013 

Arengukava koostamisel lähtuti strateegilise planeerimise põhimõtetest. Kohe koostamisprotsessi 
algul kaasati tegijate ringi võimalikult laiad huvigrupid, et tagada tegevuse läbipaistvus, kõigi 
soovijate seisukohtade ja ettepanekute läbiarutamine ning arvestamine juba arengukava arutelu 
varajases staadiumis. Valla arengukava koostamisest teavitati elanikke Koonga valla lehes. 

Käesolev Koonga valla arengukava pole esimene valla arengut käsitlev dokument. Tunnistades 
seni tehtut, ja seda ei ole vähe, jõudsime otsusele, et käesolevas töös ei korda me varem 
kirjapandut. Seepärast puudub antud arengukavas valla olukorra kirjeldus, mis on asendatud 
SWOT analüüsiga, kus on toodud välja vallarahva seisukohalt olulisem. Esitatakse Koonga valla 
visioon aastani 2013 ja selle saavutamiseks vajalikud eesmärgid ja ülesanded. Väga tähtsaks 
pidasime arengukava seostamist eelarveprotsessiga, mille tarvis valmistati ette lähema nelja aasta 
tegevuskava koos orienteeruva maksumusega. 

1991. aastal Ülla Andrea koostatud Koonga valla arengukava ajalugu käsitlevast osast pidasime 
oluliseks valmistada eraldi raamat ja kajastada see  ka internetis Koonga valla koduleheküljel.  

Soovime, et arengukava saab tõhusaks vahendiks Koonga valla sihipärasel arendamisel, mille 
tulemusena kasvab elanike rahulolu ja omavalitsuse konkurentsivõime. 
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1. PÕHIMÕISTED 

Arengukava – pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist 
kavandav dokument. Arengukava viiakse ellu programmide, projektide ja eelarve kaudu. 

Arengumudel – hetkeolukorra analüüsil põhinev, arengu visioonist ja eesmärkidest lähtuv üldine 
terviklahend. 

Arengustrateegia – omavalitsuses (regioonis) kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks visioonist 
lähtuv üldine teostustee, mis arvestab omavalitsuse (regiooni) tugevusi ja nõrkusi ning 
väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte. 

Innovatsioon – uuenduslikke ideid ja muutusi edendav ning toetav protsess.  

Stsenaarium – tõenäolise tulevikusituatsiooni või -sündmustiku kirjeldus. 

Säästev areng - areng, mis tagab nii praegu kui tulevikus inimesi rahuldava elukeskkonna ja 
majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku 
mitmekesisust säilitades. 

Tegevuskava - konkreetsete ülesannete loend, mida on vaja eesmärkide saavutamiseks täita. 

Visioon - omavalitsuse soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatavaks ajaks saavutada.  

2. ARENGU TRENDID JA MÕJURID 

1990-ndatel aastatel maailmas toimunud olulised muutused on haaranud ka Eestit. Riigi 
taasiseseisvumine ja muudatused geopoliitilises positsioonis on tekitanud Eesti riigile vajaduse 
oma koha uueks määratlemiseks. Seejuures tuleb arvestada, et tekkinud väljakutsele tuleb vastata 
olukorras, kus läänemaailm elab samuti läbi olulisi muutusi. Infotehnoloogia plahvatuslik areng ja 
üha laialdasem kasutamine puudutab kõige erinevamaid kultuurigruppe, geograafilisi piirkondi ja 
eluvaldkondi. Infoühiskond loob uued kriteeriumid teadmiste ja materiaalsete väärtuste 
hindamisel, mis on aluseks väljakujunenud võimutasakaalude ja turuosade ümberjagamisel.  

Eesti riigi seisukohalt on kõige prioriteetsemateks arengusuundadeks integratsioon Euroopa Liidu 
ja NATO-ga.  

Seega liigub Eesti ühest küljest suunas, kuhu teised Euroopa riigid ja linnad on juba jõudnud, 
mistõttu mitmed sotsiaalsed ja majanduslikud protsessid on üldjuhul prognoositavad. Teisest 
küljest toovad globaalsed ümberkorraldused kaugeleulatuvaid muutusi elustiilis ja tööjaotuses, 
keskkonnaprobleemides, sotsiaalsetes, majanduslikes ja poliitilistes suhetes, mis mõjutavad kõiki 
ja kõikjal. 

2.1. Globaalsed trendid ja mõjurid 

Ülemaailmsetest suundumustest, mis senist olukorda enam mõjutavad ning uusi perspektiive 
loovad, rõhutame järgmisi: 

• regioonide konkurentsivõime hakkab üha enam sõltuma nende rahvusvahelisest tähtsusest 
ja võrgustatusest. Rahvusvahelises tööjaotuses ei tee ilma mitte niivõrd üksikud regioonid, 
kuivõrd piirkonnad. Kuna riigipiirid kaotavad oma senise tähtsuse, siis võivad 
kasvukeskuste senised mõjusfäärid muutuda. Tekkivate võimaluste taustal on otstarbekas 
naaberpiirkondi käsitleda mitte niivõrd konkurentidena vaid pigem partneritena, kellega 
koos võidakse saavutada enam, kui üksi pingutades;  
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• piirkondliku stabiilsuse tagajaks ja edukuse eelduseks saab üha enam haritud ja tööalaselt 
kvalifitseeritud elanikkond, kes suudab käivitada elukestva õppesüsteemi, 
majanduskeskkonna paindlikkuse ja rakendada teadus-arendustegevuse kohaliku 
uuenemisvõime tagamiseks. Oluliseks muutuvad uudsed lahendused, piirkonna tugevuste 
konkurentsivõimelisuse tõstmine, mitte vanade ideede kaitsmine ja läbiproovitu 
kopeerimine;  

• info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu ning liberaalse majanduse tulemusena 
süveneb globaliseerumine. Kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu mobiilsuse tulemusena 
võivad kiired muutused leida aset maakera eri paikades. Uus lisaväärtus ei teki enam mitte 
niivõrd loodusressursside kasutuselevõtust ja massitööst, kuivõrd teadmistest ja oskustest, 
mis mõjutavad kapitali kasutamist, suunavad tehnoloogia arengut ja iseloomustavad tööjõu 
kvaliteeti;  

• avatus ja koostöö eeldavad infovahetust, mis saab toimida vaid kaasaegse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia olemasolul ja rakendamisel. Logistika, allhanketööde, 
koolituse jms valdkondades ei tähtsustu mitte niivõrd sektoriaalne, kuivõrd funktsionaalne 
tööjaotus. Oluliseks muutub strateegiliste kootööpartnerite väljasõelumine ja avaliku, era- 
ja mittetulundussektori vaheline koostöö;  

• säästva arengu põhimõtete elluviimine aktualiseerub. Ressursside piiratuse tõttu eelistab 
üha rohkem inimesi keskkonnasõbralikku elu- ja tootmiskeskkonda, millest saab üks olulisi 
konkurentsitegureid ja elukvaliteedi näitajaid. Elada säästvalt tähendab austada sotsiaalse 
õigluse printsiipe ja ökosüsteemi taastumis- ning taluvusvõime piire. Seadusandluse ja 
avalikkuse survel hakkavad nimetatud põhimõtteid üha enam järgima ka tootmisettevõtted, 
mis peavad oma tegevuse kuludesse kalkuleerima looduskeskkonna kahjulike mõjude 
heastamise;  

• inimeste vaba aja mahu suurenemine ja territoriaalse mobiilsuse kasv, mis loob eeldused 
turismi ja reisimise kasvavaks arenguks. Uudistatakse maailma ja väärtustatakse 
unikaalsust. Ollakse nõus sõitma tuhandeid kilomeetreid, et saada osa sündmustest, mis 
annavad uusi kogemusi.  

2.2. Eesti-sisesed mõjurid 

Eesti ühiskonnas asetleidnud muutused on rohkemal või vähemal määral mõjutanud ka Koonga 
valla arengut. Kuigi Eesti oma identiteedi otsimine on veel käimas ja spetsialiseerumine 
Läänemeremaade majandusruumis alles toimub, on siirdemajandusperioodi sotsiaalne ja 
majanduslik ebastabiilsus oluliselt vähenenud. Selgemaid piirjooni on hakanud võtma Eesti 
geopoliitilisest asendist tulenevad võimalused mille mõju Eesti majanduselule, looduskeskkonnale 
ning riigi ruumikorraldusele on üha enam tuntav. Koonga valla arengu kontekstis on neist 
olulisemad:  

• Eesti ühinemiskõnelused Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalruumiga liitumiseks ning 
läbirääkimised koostööks NATO struktuuridega ühtlustavad Eesti seadusandlikku baasi 
Lääne-Euroopa riikidega, suurendavad riiklikke kulusid töökeskkonna loomisele, 
sotsiaalhoolekandele ja –kindlustusele ning relvastusele. Organisatsiooni uue liikme- 
staatuse saamiseks ettevalmistamine avab ulatuslikud abiprogrammid, mis rahastavad 
eelkõige avaliku sektori haldussuutlikkuse suurendamist, keskkonna ja transpordi 
infrastruktuuri väljaehitamist, põllumajanduslikule tootmisele alternatiivide loomist, uute 
tehnoloogiate kasutuselevõttu ja teadusmahuka tootmistegevuse intensiivistamist, mis 
peaksid soodustama investeeringuid väljaspool suuremaid linnu;  

• majanduse jätkuv ümberstruktureerumine, mis on toonud kaasa muutused rahvastiku 
paiknemises, tööhõives ja transpordilogistikas. Pärnu ääremaal elavate inimeste igapäevase 
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tööalase pendelrände suurenemine ja otseselt põllumajandusliku tootmisega tegelevate 
inimeste arvu vähenemine on vaid osa Eesti välismajandussidemete globaliseerumise 
tulemustest. Eesti on muutunud üheks turismi sihtmaaks. Pärnust on saanud Eestis oluline 
arengumootor ja toodete ning teenuste turg;  

• regioonide konkurentsivõime eristumine investeeringute saamiseks ja osalemiseks 
rahvusvahelises koostöös. Eelistatud on Tallinn ja Tallinna lähitagamaa, samuti ka teised 
suuremad linnad (sh. Pärnu) ning nende lähitagamaad. Samuti pakuvad potentsiaalsetele 
investoritele huvi transpordikoridorid ja turismipiirkonnad;  

• Pärnu-Jaagupi – Koonga maantee rekonstrueerimine;  

• riikliku haridussüsteemi alalised reformid, demograafilisest situatsioonist tingitud 
kooliealiste laste arvu vähenemise tendents ning majanduse ümber struktureerumisest 
tulenevad nõudmised haridussüsteemile – eriti aga kutse-, täiend- ja ümberõppele  

• elukvaliteedi erinevused piirkonniti ja leibkonniti süvendavad pingeid regioonide ning 
sotsiaalsete gruppide vahel;  

• haldusterritoriaalse reformi läbiviimise ebaselgus, mis ei soosi arengu pikaajalist 
kavandamist ning vähendab ka omavalitsustes töötavate inimeste tööalast motivatsiooni;  

Integreerumisel maailmamajandusse ja seistes silmitsi infoühiskonna väljakutsetega tuleb Eestil 
kui negatiivse rahvastikuarenguga riigil paratamatult teha aktiivseid samme majanduslike ja 
poliitiliste partnerite leidmiseks. Infotehnoloogia otsustav rakendamine, keskkonnasõbralik 
tootmine ja elamine, õppimise, teaduse, arendustegevuse ja tootmise läbipõimumine ning 
elukvaliteedi tähtsustamine loovad eeldused Eestist hinnatava ettevõtluskliima ja elamismiljööga 
maa kujunemiseks. Rahvusvahelise positsiooni paranemine võimaldab osaleda 
kapitalikonkurentsis, mille tulemused on tihedalt seotud kohapealse kvalifitseeritud tööjõu 
taastootmise tasemega.  

3. ÜLEVAADE KOONGA VALLA ARENGUT SUUNAVATEST 
TÖÖDEST 1990 – 2002 

Käesolevat arengukava koostades lähtuti varasematest valla olukorda ja tulevikku kirjeldavatest 
materjalidest. Koonga Vallavalitsus ja Vallavolikogu on tähtsustanud valla stabiilset arengut ja 
selle nimel tehtavat arendustegevust. 

3.1. Koonga valla arengukava 1991 

Koostati ajal, kui Koonga külanõukogu soovis üle minna Koonga vallaks. 

Väljavõtteid sellest dokumendist: ”Arengukava – see on omamoodi inventuur olemasolevast. … 
Valla tasakaalustatud arengu peaksid kindlustama asustussüsteemi tasakaalustamine, viimastel 
aastakümnetel taandarenenud piirkondades elementaarse taastootmise tagamine, kõigi elanike 
algatusvõime suurendamine, kõigile elanikele valdava enamuse teenuste kättesaadavus oma kodu 
lähedal, majandusstruktuuri mitmekesistamine ja ettevõtluse edasiarendamine ning 
intensiivistamine. … valla elanikel on küllaltki normaalsed elutingimused siiski olemas … Iga 
vald on nii rikas, kui rikkad on tema elanikud. … seisneb arengukava väärtus selles, et on 
fikseeritud 1991. a. väljakujunenud olukord külanõukogus ja selle aja arusaamad tulevikust. Selles 
mõttes peaks arengukava säilitama oma väärtuse jäädavalt.” 
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4. KOONGA VALLA OLUKORRA SWOT ANALÜÜS  

SWOT analüüsi tulemused on esitatud tabelis 1.      T a b e l  1 

KOONGA  VALLA  SWOT  analüüs 

TUGEVUSED   NÕRKUSED 

1. Rahuldav ühistranspordi liiklus valla 
erinevate osade ja Pärnu linna vahel (v.a. 
Tarva piirkond inimeste vähesuse tõttu) 

1. Vähe avaliku- ja erasektori töökohti 

2. Kaunis looduskeskkond (Kalli-Nedrema 
puisniit, Soontagana maalinn jne) 

2. Olmeteenuste vähesus (saun, keemiline 
puhastus jne.) 

3. Vallal olemas oma kultuurikeskus Lõpe 
klubi 

3. Noorsootöö korraldamiseks puudub vallas 
palgaline töötaja (rahaliste vahendite 
puudus) 

4. Alus- ja põhiharidust hõlmav haridusvõrk 4. Vähearenenud põllumajandus. 

5. Arenenud tehnovõrgud (kanalisatsioon, 
elektrivarustus jne.) ettevõtluse 
arendamiseks 

5. Ettevõtluse osatähtsus valla tööhõives on 
liiga väike. Avaliku sektori töökohtade arv 
on praegu optimaalne. 

6. Arenenud teedevõrk 6. Elanike arv vallas pidevalt väheneb 

7. Arenenud telekommunikatsioonide võrk 7. Valla perearsti töökoormus pidevalt 
väheneb 

  8. Vallavalitsuse ametnike mittepiisav 
täiendkoolitus (paljud pakutavad kursused 
on madala kvaliteediga) 

  9. Valla ääremaade mahajäämus 

  10. Vähearenenud väikeettevõtlus 

  11. Koonga vald on Pärnumaa ääremaa 

  12. Joogivee halb kvaliteet (liiga suur  fluori 
sisaldus) 
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  VÕIMALUSED   OHUD 

1. Teeninduse ja turismi arenemine 1. Sunniviisiline valdade liitmine 

2. Pärnu-Jaagupi – Koonga maantee 
rekonstrueerimine 

2. Võimu tsentraliseerimine Tallinnasse 

3. Ettevõtluspiirkondade turundus 3. Elanike passiivsus valla probleemide 
lahendamises 

4. Elanike laiem kaasamine vallale oluliste 
otsuste tegemisse 

4. Pärnust väljasaadetud  üürivõlglastest 
tingitud kuritegevuse, narkomaania jt. 
negatiivsete ilmingute kasv 

5. Vallavolikogu ja -valitsuse tegevuse 
"läbipaistvuse" suurendamine 

5. Riskirühmade (töötud, asotsiaalid) 
arvukuse kasv ning mittepiisavad vahendid 
sotsiaal-teenuste osutamiseks ja 
sotsiaalelamispinna pakkumiseks 

6. Elanike soovide ja vajaduste 
väljaselgitamine 

6. Mitterahuldav tervishoiukorraldus (kiirabi, 
eriarstid jne) 

7. Kolmanda sektori aktiviseerimine – 
toetamine 

7. Kuritegevuse kasv  

8. Sotsiaalteenuste mitmekesistamine    

9. Probleemsete perekondadega tehtava töö 
tõhustamine 

    

10. Spordirajatiste ( võimlad jne) parem 
kasutamine – majandamine. (inimeste 
sportliku aktiivsuse suurendamine). 
Koonga staadioni väljaehitamine. 

    

11. Telekommunikatsioonide ja 
infotehnoloogia arendamine 

   

Koonga valla tugevustest leidis enim märkimist valla kaunis loodus. Kuna nimetatud asjaolu on 
vallarahva poolt vähe juhitav, siis tuleb seda pigem vaadelda kui arenguvõimalust, mis aitab 
siinsete elanike töö- ja elamisolusid mitmekesistada ning saada osa paremast olmeteeninduse 
valikust. Arengulisest seisukohast aga tuleb Koonga vallal määratleda oma positsioon, leida oma 
nišš regionaalses tööjaotuses. 

Positiivse poole pealt tõsteti esile veel head teedevõrku, mis on eelduseks elanike füüsilisele 
mobiilsusele.  

Koonga valla nõrkusteks peeti olmeteenuste vähesust ja nende madalat kvaliteeti. Vaja oleks 
sauna, keemilist puhastust ja olmetehnika remonti. Tervishoiukorralduses on oluliseks kindlustada 
kiirabi ja eriarstide kättesaadavus. Regionaalsed erisused on probleemiks ka 
telekommunikatsioonidega kindlustatuses. Vallal puudub tõhus noorsootöö. Tõdetakse, et 
analoogiliselt Eesti ääremaastumisega on selline suund täheldatav ka Koonga vallas. Vallavolikogu 
ja vallavalitsuse töö analüüs ja tulemustest aruandmine elanikkonnale aitaks kaasa kohaliku elu 
edenemisele. Muret teeb valla tagasihoidlik tulubaas, mille suurendamiseks on vajalik luua uusi 
töökohti, mis ühtlasi aitaks leevendada tööpuudust ja annaks elanikele sissetulekud. 
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Võimaluste poole pealt toodi enim esile uute töökohtade loomist teeninduses ja turismis. Seda 
toetavad Pärnu-Jaagupi – Koonga maantee rekonstrueerimine ja uute ettevõtluspiirkondade 
väljaarendamine. Võimalusi on vallarahva enamaks kaasamiseks kohaliku elu korraldamisse. 
Rohkem tuleb teada elanike soove ja vajadusi, mis on eelduseks valla juhtstruktuuride 
tulemuslikule tööle ning koalitsiooni ja opositsiooni konstruktiivsele arengule suunatud ühistööle.  

Veel nähti võimalusi ettevõtluse arendamises ja sotsiaaltöö mitmekesistamises. Uusi võimalusi 
looks spordirajatiste parem majandamine, telekommunikatsioonide ja infotehnoloogia arendamine. 
Olulisi võimalusi arenguks annab töö probleemsete perekondadega ja kolmanda sektori aktiivsuse 
kasv. 

Ohtudena nimetati enim võimu koondumist pealinna, valdade liitmise võimalikke negatiivseid 
tagajärgi ja mittetulemuslikku valla juhtimist, mis võivad viia demokraatia vähenemisele, avalike 
teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse halvenemisele ning kohaliku identiteedi ähmastumisele. 
Muret teevad elanike passiivsus ja nende tagasihoidlik osalemine valla ees seisvate probleemide 
lahendamises. Kardetakse Pärnu negatiivsete mõjude suurenemist (narkomaania), riskirühmades 
olijate arvu kasvu ja vahendite nappust toetust vajajate abistamiseks. 

5. KOONGA VALLA EELARVE STRUKTUUR AASTATEL 2000 – 
2002 

Käesolev töö käsitleb Koonga valla strateegilisi arenguvisioone aastani 2013. Kuna konkreetsete 
ülesannete ja nende täitmiseks vajalike tegevuste määratlemine nii pikaks aja perioodiks on 
ebaotstarbekas, siis on konkreetseid tegevusi vaadeldud mineviku ja tuleviku perspektiivis. 

Tuleviku võimaluste objektiivsemaks hindamiseks on oluline teada seniseid prioriteete, mis 
väljenduvad kõige selgemini valla eelarve kuludes.  

Arengukava käsitleb konkreetsemaid tegevusprojekte ja investeeringuid ajavahemikus 2004-2006. 
Sellest tulenevalt on otstarbekas analüüsida vallaeelarve struktuuri – eriti eelarve kulusid 
ajavahemikul 2000 – 2002. 
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5.1. Ülevaade Koonga valla eelarve struktuurist aastatel 2000 – 2002 

Koonga valla eelarve kulude-tulude struktuur valdkondade lõikes aastatel 2000 – 2002 on toodud 
tabelis 2. 

Tabel 2 

VALDKOND
KULUDE 

ÜLDMAHT 
(tuh. kr.)

OSAKAAL 
EELARVES 

(%)

KULUDE 
ÜLDMAHT 
(tuh. kr.)

OSAKAAL 
EELARVES 

(%)

KULUDE 
ÜLDMAHT 
(tuh. kr.)

OSAKAAL 
EELARVES 

(%)

Üldvalitsemine 1 298 16,9 1 533 15,5 1 613 15,9

Korrakaitse 23 0,3 18 0,2 16 0,2

Haridus 1 987 25,8 3 784 38,4 4 084 40,4

Kultuur 636 8,3 582 5,9 464 4,6

Sport 37 0,5 46 0,5 46 0,5

Tervishoid 55 0,7 54 0,5 51 0,5

Sotsiaalhoolekanne 651 8,5 815 8,3 750 7,4

Majandus 821 10,7 1 082 11,0 1 322 13,1

Arvlemised 491 6,4 363 3,7 284 2,8

Laenude 
tagasimaksmine 334 4,3 699 7,1 522 5,2

Investeeringud 1 298 16,9 331 3,4 506 5,0

Kassatagavara 20 0,3 20 0,2 20 0,2

Koolipiim 8 0,1 9 0,1

Tulude ülekaal 
kuludest 51 0,7 526 5,3 430 4,2

KOKKU 7 703 100 9 860 100 10 118 100

2000 2001 2002

K   U   L   U   D
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VALDKOND
TULUDE 

ÜLDMAHT 
(tuh. kr.)

OSAKAAL 
EELARVES 

(%)

TULUDE 
ÜLDMAHT 
(tuh. kr.)

OSAKAAL 
EELARVES 

(%)

TULUDE 
ÜLDMAHT 
(tuh. kr.)

OSAKAAL 
EELARVES 

(%)

Üksikisiku tulumaks 1 374 17,8 1 554 15,8 1 975 19,5

Maamaks 849 11,0 1 190 12,1 1 274 12,6

Haridusasutuste 
omatulu 189 2,5 193 2,0 175 1,7

Laekumine 
majandustegevusest 95 1,2 834 8,5 487 4,8

Kulude katteks 
suunatud jäägid 60 0,8 51 0,5 526 5,2

Tagastatud laen 26 0,3

Toimetulekutoetus 389 5,0 493 5,0

Riigieelarve 
toetusfond 2 788 36,2 3 422 34,7 3 502 34,6

Riigieelarvest 
eraldised 
hariduskuludeks 97 1,3 1 990 20,2 2 127 21,0

RKO 7 0,1 7 0,1 7 0,1

Ealdised 
sihtasutustest 50 0,6 5 0,1 25 0,2

Statistikaamet 5 0,1

Laen Ühispangast 1 100 14,3 100 1,0

Muinsuskaitse-
inspektsioon 300 3,9

Ühisürituste 
läbiviimiseks 354 4,6

Kassatagavara 20 0,3 20 0,2 20 0,2

KOKKU 7 703 100 9 860 100 10 118 100

T   U   L   U   D

2000 2001 2002
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5.2. Koonga valla olulisemad investeeringud aastatel 2000 – 2002 

2000. a. investeeringute loetelu 

- Lõpe Põhikooli ja lasteaia hoone kapitaalremont   857 953.- 

- Koonga mõisa peahoone katuse kapitaalremont   377 902.- 

- Oidremaa bussiootepaviljon     11 800.- 

- Lõpe klubihoone ostmine     50 000.- 

KOKKU: 1 297 655.-krooni 

 

2001. a. investeeringute loetelu 

- Lõpe klubi kapitaalremont 137 000.- 

- Oidremaa Külakeskuse kapitaalremont   90 748.- 

- murutraktor Koongasse   35 000.- 

- traktor T-150K   23 600.- 

- Koongas maja 4 korter 2 ostmine     3 500.- 

- valla suure bussi kapitaalremont   41 086.- 

KOKKU: 330 934.- krooni 

 

2002. a. investeeringute loetelu 

- Koonga baari ostmine  70  000.- 

- Koonga baari kapitaalremont 212 305.- 

- Koonga lasteaia kapitaalremont  86 321.- 

- autotõstuk  35 000.- 

- Tõitse bussiootepaviljon    3 000.- 

- angaar koos sisustusega  40 000.- 

- õhupuhur RSA-40  53 974.- 

KOKKU: 505 600.- krooni 

6. KOONGA VALLA ARENGUVISIOONID AASTAKS 2013 

KOONGA VALD ON: 

• •        positiivse mainega, soodne majandus- ja investeerimispiirkond;  

• •        tasakaalustatud asustuse ja kohalikke vajadusi rahuldava teeninduskeskuste 

võrgustikuga elanike arvu kasvule orienteeritud piirkond;  
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• •        turvaline ja mainekas elamispiirkond;  

• •        heakorrastatud ja kasvava tähtsusega puhke- ning turismipiirkond;  

• •        konkurentsivõimelise hariduse pakkuja (alg-, põhiharidus; täiend- ja ümberõpe);  

• •        tugev kultuurifunktsioonide kandja;  

7. VÕIMALIKUD ARENGUSTSENAARIUMID 

7.1. Pärnumaa ääremaa 

Pärnu majanduslik ja sotsiaalne domineerimine Pärnumaal kasvab ja see avaldab ka kasvavat mõju 
Koonga vallale. Ettevõtluse mitmekülgne ja kiire areng Pärnus, välisinvesteeringud ja turistide 
arvu kasv stimuleerib siia uute töökohtade loomist, mistõttu tööalane pendelränne Koonga valla ja 
Pärnu vahel kasvab. Seda soosib põllumajandusliku tootmise jätkuv langus, mille tulemusena 
traditsiooniliste töökohtade hulk väheneb. Üha enam valla elanikke saab tööd Pärnus ja Pärnu 
lähiümbruses. Tänu igapäevastele tihedatele sidemetele teeb maksujõulisem elanikkond oma 
sisseostud Pärnus, kus on suurem teenuste ja kaupade valik ning nende soodsam kvaliteedi ja 
hinnataseme suhe. Nõudluse madal tase pärsib kohalike teenuste arengut ning sunnib ettevõtjaid 
orienteeruma nende madalamale kvaliteedile ja hinnaklassile. Tööalase pendelrände aktiivsus toob 
kaasa teenuste osutamise kuhjumise valdavalt õhtusele ajale ja nädalavahetusele. Kasvavad 
erisused keskuse ja ääremaa vahel. Suur osa elanikest elab korterelamutes. Võimaluse korral 
püütakse säilitada maakodusid. 

Kasvab liikluse intensiivsus Koonga valla ja Pärnu vahel. Pärnu - Lihula maantee on peamine 
liikluskoridor. Inimeste mobiilsuse huvides on oluline lahendada ühistranspordi korraldus 
keskasula ja kaugemal paiknevate piirkondade vahel. 

Valla elanike elulaadis põimuvad uued ja traditsioonilised käitumised. Väheneb inimeste 
kogukondlikkus ja identiteet, mistõttu valla ühistegevuslik aktiivsus langeb. Eelkõige ollakse 
huvitatud turvalisusest, laste haridusvõimalustest ja neid arendavast vaba aja sisustamisest. 
Väheneb vanemate järelvalve laste tegevuse üle, mistõttu noorsooprobleemid teravnevad. Kasvab 
elanike varaline ja sotsiaalne kihistumine. Elanike arv väheneb nii rände kui madala sündimuse 
tõttu. Omavalitsus on suhteliselt nõrk ja sotsiaalse suunitlusega.  

Valla eripäraks on tema tihe asustatus looduskaitsealuste objektidega. 

Majanduslik kandepind suureneb sõltuvalt ettevõtluse laienemisest Pärnu tagamaale, mille üheks 
eelduseks on kohapealse kvalifitseeritud tööjõu olemasolu ja soodne ettevõtluskliima.  

Valla strateegilised huvid: arendada haridusteenuse osutamist; koostöös lähivaldadega lahendada 
ühistranspordi korraldus, soodustada kohapealsete investeeringute tegemist, uute töökohtade 
loomist ja noorte tööhõivet.  

7.2. Piirkonna tugev arengukeskus 

Koongast, Lõpest ja Oidremaast saavad Koonga valla arengukeskused. Töökohtade arvu kasv 
tööstuses, põllumajanduses ja turismis tagavad inimestele sissetulekud ning tarbimise kasv 
kohapeal soodustab teenindussektori kasvu. Era-, avaliku ja kolmanda sektori koostöö tulemusena 
kasvab tööandjate huvi investeeringuteks piirkonda. Üldhariduse edendamine, elamuehituse 
soodustamine, noorte perede toetamine ja looduskeskkonna kvaliteedile suurema tähelepanu 
pööramine stimuleerivad elanike arvu kasvu.  
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Tarbijate ostujõu suurenedes pööratakse enam tähelepanu vaba aja veetmise kvaliteedile. Kasvab 
huvi sportimisvõimaluste ja kultuurisündmuste vastu. Vallaelanike informeerituse ja identiteedi 
huvides on polüfunktsionaalsete teabetubade – kultuurikeskuste -kooskäimiskohtade 
väljaehitamine, milles asuvad raamatukogu, internetipunkt, huvialaringid. Kogukondade 
ühtekuuluvuse edendamiseks on vajalik seltsielu laiendamine ja külavanemate valimine. 
Kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine annab elanikele kindluse tulevikuks. 

Kaasaegne teedevõrk ja transpordikorraldus peavad tagama vallasisese liikumise ja elanike kiire 
ühenduse naaberpiirkondade ja Pärnuga. Valla hea ruumiline kättesaadavus ja 
infokommunikatsioonitehnoloogia uute saavutuste rakendamine loovad eeldused kaugtöö 
arenguks. Kohalike ressursside kasutuselevõtt stimuleerib piirkondlikku arengut. Valla 
tasakaalustatud arengu huvides on Koonga, Lõpe ja Oidremaa piirkonnakeskuste arengu 
stimuleerimine. 

Valla maksubaasi kasvades saab enam tähelepanu pöörata tervishoiusüsteemi ja 
sotsiaalhoolekande edendamisele. Turvalisuse säilimiseks ja kuritegevuse ennetamiseks tuleb 
tõhustada korrakaitsestruktuuride ja päästeameti tegevust.  

Potentsiaalsete investorite ligimeelitamise tarvis on vajalik valla arengueelduste laialdane 
tutvustamine ning töö sihtrühmadega. Ettevõtlus- ja elamupiirkondade ettevalmistamine on selle 
töö üks olulisi aspekte. Ühe teenimisvõimalusena tuleks vaadelda ka vanadekodude-pansionaatide 
rajamist Koonga valda (Tarvale vm.) majanduslikult kindlustatud eakatele, eelkõige Pärnust ja 
Tallinnast. 

Valla strateegilised huvid: arendada kohapealset haridusteenuse osutamist; toetada uute töökohtade 
loomist ning ettevõtluse ületoomist Pärnust, toetada järgmisi ettevõtmisi: Pärnu-Jaagupi – Koonga 
maantee rekonstrueerimine ja vallasisene transpordikorraldus, noorte tööhõive kindlustamine, 
kohalike elanike otsustusprotsessi kaasamine, kohaliku identiteedi kindlustamine ühisürituslike 
tegevuste kaudu; elamuehituse soodustamine; sotsiaalhoolekande edendamine.  

7.3. Must stsenaarium 

Valla maksubaas väheneb ning põhiline osa töökohtadest on avalikus sektoris. Maaelanikele 
traditsiooniliste tegevusalade vähene rentaablus ei stimuleeri uute töökohtade loomist ning 
tööstusettevõtetel pole huvi piirkonda asuda. Suureneb tööalane pendelränne vallast väljapoole, 
mis toob kaasa ärksamate ja teotahtelisemate inimeste väljarände. Kohapeal tööpuudus kasvab. 
Laste arvu jätkuv vähenemine sunnib vaatama ümber senist koolivõrku ning majandusliku 
kokkuhoiu huvidest lähtuvalt koondub haridustegevus ja seltsielu üha enam Koongasse. 
Transpordiolude halvenemine vähendab inimeste liikumisvõimalusi, mistõttu suurenevad 
piirkondlikud arenguerinevused ja inimeste sotsiaalne ning varaline kihistumine kiireneb. Suured 
erisused inimeste elulaadis ei soosi identiteeti ja ühistegevust. Rahalistest piirangutest tulenevalt 
vähenevad arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet ning sotsiaalhoolekande teenuste osutamine. 
Investeeringurahade puudumine ei võimalda tagada loodushoidu, kasvab keskkonna saastumine. 
Elanike madal sissetulekute tase ei võimalda neil osta teenuseid kvaliteetseks vaba aja veetmiseks. 
Spordibaasid ja avalikud kooskäimise kohad on praktiliselt täielikult valla eelarve ülalpidamisel. 
Kodanikualgatus on madal ja erakondade nääklemised ei võimalda vallavolikogu ja vallavalitsuse 
konstruktiivset tööd. Vallal strateegilised huvid puuduvad, elatakse ühele päevale. 
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Arengustsenaariumide kokkuvõtte esitame tabelis 3.  

T a b e l  3. 

Koonga valla arengustsenaariumid 
  

Stsenaarium 

Valdkond 

Pärnumaa ääremaa Piirkonna tugev 
arengukeskus 

Must stsenaarium 

Rahvastik Edukate väljaränne, 
rahvastiku 
vananemine  

Rahvastiku 
tasakaalustatud areng, 
elanike arvu kasv, 
demograafilise 
situatsiooni 
stabiliseerumine 

Rahvastiku vanane-
mine, noorte osakaalu 
langus, noorte ja edukate 
väljaränne, 
demograafilise 
koormuse kiire kasv 

Majandustegevus 
ja tööhōive 

Töökohad eelkõige 
teenindussfääris ja 
avalikus sektoris 
(sotsiaalhoolekanne, 
haridus). Kohaliku 
kaubanduse ja 
teenuste tarbimise 
tippkoormus õhtu-
tundidel ja 
puhkepäevadel 

Konkurentsivõimeli-
sed töökohad 
tööstuses, põllu-
majanduses, teenindu-
ses. Sisenõudlus 
stimuleerib kaubandu-
se ja teeninduse 
regionaalset arengut, 
ettevõtlusalade 
laiendamine 

Uusi töökohti ei looda, 
kaubandus- ja teenindus 
valdavalt vallakeskuses  

Elulaad Elanike aktiivsus 
orienteeritud vallast 
välja, marginaalsed 
huvigrupid, 
linnastumise mōju 
suurenemine, laste 
vähene järelvalve 

Marginaalsed 
huvigrupid, 
kogukondlik tegevus, 
aktiivne kultuuri ja 
noorsootöö, elanike 
aktiivne osalus valla 
elu korraldamisel 

Elulaadi ja elukvaliteedi 
erisuste kiire 
suurenemine, 
kogukondliku 
ühtekuuluvustunde 
vähenemine, 
noorsooprobleemide 
süvenemine 

Transport Pärnu-Lihula maantee Pärnu-Lihula maantee Pärnu-Lihula maantee 

 Bussiliinid Pärnu, 
isikliku autotranspordi 
tähtsuse oluline kasv 

Optimaalne ühis-
transpordi korraldus 
vallakeskusest 
Pärnusse, vallasisene 
ühistranspordi 
paindlik korraldus 

Ühistransport valla-
keskusest Pärnu, 
vallasisese 
ühistranspordi osa 
vähenemine  

Haridus Konkurentsivõimeline 
alg-ja põhiharidus. 

Konkurentsivõimeline 
alg- ja põhi-haridus 
Koongas ja Lõpel. 

Haridusteenuste 
koondumine Koongasse, 
Lõpe põhikooli 
sulgemine 

Tervishoid Perearst vallakeskuses Perearst vallakeskuses 
ja velskripunkt Lõpel 

Perearsti töökoormus ei 
ole piisav perearsti 
äramajandamiseks 

Sotsiaalhoole- Sotsiaalkorterid ja Sotsiaalkorterid ja Avahoolduse tasemes 
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kanne päevakeskus päevakeskused, 
vanadekodu Koongas, 
sotsiaalmaja Tarval 

olulised regionaalsed 
erisused 

Kultuur 

  

Kultuurikeskus Lõpel, 
jätkatakse võimalusel 
vanu traditsioone 
(Mihkli laat) 

Vallakesksed ja 
regionaalsed kultuuri-
sündmused, aktiivsed 
kultuuri-kolded 
piirkondades, 
raamatukogud-
teabetoad-
seltsikeskused 
Koongas, Lõpel, 
Oidremaal, Mihklis 

Entusiastide õlul, 
üritused vallakeskuses 

Sport Spordisaalid Koongas 
ja Lõpel 

Spordisaalid Koongas 
ja Lõpel, vald koordi-
neerib koostöös 
entusiastidega  

Spordisaalid Koongas ja 
Lõpel, sporditöö 
entusiastide kanda 

Elamuehitus Elamuehituse vähene 
aktiivsus, munitsipaal-
pindade kasv 
vähemkindlustatud 
elanikele 

Elamuehitus toob 
maksujõulist 
elanikkonda, 
soodustused noortele 
peredele 

Elamuehitus juhuslik 

Korrakaitse ja 
päästeteenistus 

Politseitöö 
vallakeskuses 

Piirkondlik 
korrakaitsetöö 

Politseitöö nõrgenemine 

  

8. KOONGA VALLA ARENGUMUDEL 

Arengumudeli seisukohalt on oluline tuua välja pikaajalised arenguprioriteedid ja 
võtmevaldkonnad, mille lahendused määravad valla eesmärgipärase tegevuse ja valla suutlikkuse 
püsida konkurentsivõimelisena.  

Valla arengumudeli väljatöötamisel võeti aluseks “piirkonna tugev arengukeskus” stsenaarium, 
mis sisaldab Koonga valla olulisemate arengueelduste kasutuselevõtmise.  Arvestati ka 
arengustsenaariumiga “Pärnumaa ääremaa”. 

8.1. Arengumudeli koostisosad 

Koonga valla arengumudeli oluluisemateks koostisosadeks on: 

Valla hariduspotentsiaali suurendamine alg- ja põhihariduse osas, haridusasutuste 
institutsionaalne integratsioon tagamaks noorte konkurentsivõimeline ja tööturu vajadusi 
arvestav haridus. 

Hariduse vallas tuleb keskenduda selle omandamise mitmekesisuse ja kvaliteetse kättesaadavuse 
kindlustamisele kõigis valla piirkondades. Sõltumata haridusasutuse vormist tuleb seista hea 
asjatundliku õpetamise eest 

Kvaliteetse hariduse andmiseks on oluline pidev haridusasutuste materiaal-tehnilise baasi 
kaasajastamine. 
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Kohaliku ettevõtluse arengu soodustamine ja investeerimiskeskkonna parandamine ning 
uute töökohtade loomisele kaasaitamine 

Kohalikule ettevõtlusele soodsa kliima loomine seondub paljuski Pärnuga ühenduse ja Pärnu–
Jaagupi – Koonga maantee rekonstrueerimisest tulenevate võimaluste ärakasutamisega.  

Valla ettevõtlus- ja tööhõivestruktuuri ning kohapealsete ettevõtete – ettevõtjate võrgustumise 
tundmine loovad head eeldused valla kui terviku ja valla investeerimisvõimaluste sihipäraseks 
tutvustamiseks. 

Oluline on valla poolt finantseeritavate investeeringute ja teenuste ostmisel kohalike ettevõtjate ja 
elanike aktiivne teavitamine (Koonga valla ajalehes Junnumaa). Seeläbi tekib otsuste läbipaistvus 
ja vallaelanike huvi valla investeeringute vastu. 

Olulisel kohal uute investeeringute hankimisel on infrastruktuuride (teed, veevarustus ja 
kanalisatsioon, telekommunikatsioonid) seisukord ja potentsiaalsete ettevõtlus- ja 
elamupiirkondade arenguperspektiivid.  

Kaasaegse ja turvalise elukeskkonna loomine; looduskeskkonna väärtustamine ja säästva 
arengu põhimõtete järgimine  

Valla elanike identiteedi tugevdamiseks ja uute elanike “meelitamiseks” tuleb suurt tähelepanu 
pöörata valla maine kujundamisele, elu- ja töökeskkonna kaasajastamisele, vallaelanike kodutunde 
motiveerimisele ja turvalisuse tagamisele.  

Kaasaegse ja turvalise elukeskkonnaga valla maine kujundamisel on oluline roll valda tutvustavate 
materjalide süstemaatilisel ja sihipärasel levitamisel, valla “tunnusüritusel”, Pärnu – Lihula 
maantee atraktiivsuse suurendamisel ja trassiäärsete ning lähikonnas paiknevate looduskaitse ja 
turismiobjektide korrastamisel ning tutvustamisel nii kohalikele elanikele kui ka puhkajatele ja 
turistidele. 

  

Turvalisuse tagamine ja meditsiini- ja sotsiaalteenuste väljaarendamine 

Koonga valla üheks arengueelduseks on turvalise elukeskkonna loomine ja tagamine. Koongasse 
politsei konstaabli vastuvõtu arendamine ning naabrivalve edendamine on aluseks turvalise 
elukeskkonna tagamisel. 

Rahvastiku vananemisest tuleneva sotsiaalkoormuse kasvades on oluline efektiivse ja inimese 
individuaalseid vajadusi arvestava sotsiaalabi süsteemi väljaarendamine. Olulisel kohal on nii 
erinevate meditsiini- ja sotsiaalabi teenuste nomenklatuuri laienemine kui ka olemasolevate 
teenuste kvaliteedi parandamine.  

Vanurite toimetuleku tagamiseks on vajalik laiendada avahooldust ja nende sotsiaalseks 
integreerimiseks luua täiendavalt võimalusi suhtlemiseks ning seltsielu korraldamiseks. 

8.2. Arengumudeli elluviimise põhimõtted  

Arengumudeli elluviimise aluseks on järgmised põhimõtted: 

koostöö - avaliku, era- ja kolmanda sektori vastastikku rikastav ühismeetmete rakendamine kõigi 
vallaelanike toimetuleku, omaalgatuse ja ühtekuuluvustunde stimuleerimiseks ning vallasisese 
regionaalse arengu tasakaalustamiseks; 

demokraatia - kõigile inimestele võimaluste tagamine valla elus aktiivseks osalemiseks ning 
positiivsete muutuste esilekutsumiseks; 
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säästvus - elanike elukvaliteedi kasvu saavutamine lähtuvalt inimeste sotsiaalsete õiguste 
austamisest, rahuldava elukeskkonna kindlustamisest ning looduskeskkonna iseregulatsiooni ja 
mitmekesisuse tagamisest nii praegu kui tulevikus; 

innovatiivsus - uute ideede ja lahenduste väljatöötamise; kasutuselevõtu ning levitamise 
toetamine. 

9. STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTANI 2013 JA 
ÜLESANDED ARENGUMUDELI ELLUVIIMISEKS 

Valla arengumudel iseenesest ei taga visiooni ja eesmärkide realiseerimist. Arengumudeli 
teostamiseks on tarvis koostada konkreetsete meetmete plaan ja tegevustekava nende 
elluviimiseks, mis on aluseks jätkusuutlikule arengustrateegia elluviimisele. Järgnevalt on esitatud 
arengumudelist tulenevad eesmärgid ja tegevused nende ülesannete elluviimiseks. 

Konkurentsivõimeline alg- ja, põhiharidus;  

Ülesanded: 

• •       säilitada olemasolevad põhikoolid ja lasteaiad Koongas ja Lõpel; 

• •    valla kõikides piirkondades elavatele lastele huvihariduse kättesaadavuse tagamine; 

  

Mitmekülgseid arenguvõimalusi pakkuv aktiivne ja tulemuslik noorsootöö 

Ülesanded: 

• •        noorte kooskäimise kohtade loomine Koongasse ja Lõpele ning Oidremaa Külakeskuse 
edasiarendamine);  

• •        noorte vaba aja sisustamine ja tööalane motiveerimine;  

• •        noorte omaalgatuse toetamine valla arengu edendamiseks.  

Majanduslikult edukas piirkond, arenenud kaubandus- ja teenindusvõrk 

Ülesanded: 

• •        tööjõu- ja töökohtade uuring;  

• •        valda tutvustavate materjalide koostamine-valmistamine ja sihipärane levitamine;  

• •        Pärnu – Lihula maantee atraktiivsuse suurendamine ja trassiäärsete ning lähikonnas 
paiknevate objektide tutvustamine, eksponeerimine, ühise müügikontseptsiooni kujundamine 
koos erinevate huvide väljaselgitamise ja kooskõlastamisega;  

• •        valla piire ületavate süstemaatiliste ürituste (laat, spordivõistlused, laulupäevad jne.) 
korraldamine;  

• •        infrastruktuuri objektide rajamine ja parendamine.  

Edukas põllumajanduspiirkond  

Ülesanded: 

• •        maamajanduse arengukava koostamine.  
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Kaasaja nõuetele vastav tehniline infrastruktuur  

Ülesanded: 

• •        ühisveevärgi rekonstrueerimine vastavalt ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukavale;  

• •        valla IKT (info-ja kommunikatsioonitehnoloogia) arendamise kava koostamine;  

• •        valla teehoiukava koostamine ja rakendamine;  

• •        valla- ja kohalike teede hooldus (lumetõrje, greiderdamine jne.);  

Valla kõigi piirkondade vajadustest lähtuv paindlik ühistranspordi korraldus  

Ülesanded: 

• •        kohalike liinide (s.h. õpilasliinide) kvaliteedi tõstmine.  

Valla erinevate piirkondade elanike huvidest lähtuv, avatud ja efektiivne valla juhtimine  

Ülesanded: 

• •        vallavalitsuse tegevuse efektiivsuse suurendamine;  

• •        külavanemate institutsiooni loomine;  

• •        vallalehe edasiarendamine ja seal ilmuva info operatiivsuse tõstmine.  

Mitmefunktsionaalne haridus- ja kultuurikeskus, elanike vajadusi rahuldavad spordi-ja 
puhkerajatised  

Ülesanded: 

• •        puhke- ja spordirajatiste korrastamine, rekonstrueerimine ja väljaehitamine.  

Kaasaja nõuetele vastav, atraktiivne ja turvaline elukeskkond  

Ülesanded: 

• •        valla maine kujundamine; regulaarne ja adekvaatne info vallas toimuvast;  

• •        valla turismiobjektide korrastamine, nende tutvustamine;  

• •        korrakaitse edendamine.  

Mitmekülgne elamumajandus ja uued kaasaegsed elamupiirkonnad  

Ülesanded: 

• •     korterelamute  majandamise arengukava koostamine  

•  •  munitsipaalkorterifondi loomine; munitsipaalkorterifondi kasutamise korra väljatöötamine;  

• •        uute, kaasaegsete elamupiirkondade ettevalmistamine ja aktiivne müük;  

• •        sotsiaalkorterite fondi loomine;  
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Piirkonna vajadusi rahuldavad meditsiini- ja sotsiaalteenused  

Ülesanded: 

• •        valla perearsti säilitamine;  

• •        sotsiaalteenuste nomenklatuuri laiendamine;  

• •        Tarva Sotsiaalmaja rajamine; 

• •        pensionäride päevakeskuse arendamine;  

• •        kalmistute rekonstrueerimine.  

Optimaalne elanike arv ja tulubaas  

Ülesanded: 

• •        noorte perede toetamine ja elanike arvukuse soodustamine. 

Vallaelanike kõrge keskkonnateadlikkus, säästva arengu põhimõtete rakendamine  

Ülesanded: 

• •        sanktsioonide kehtestamine ja rakendamine heakorra ja avaliku korra rikkujate suhtes;  

• •        valla heakorda propageerivate ja vallaelanike kodutunnet väärtustavate ettevõtmiste 
korraldamine;  

• •        kaitse all olevate ja kaitsmist vajavate objektide seisundi hindamine ja kaitsekorralduse 
läbivaatamine;  

• •        viidakontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine;  

• •        jäätmekava koostamine;  

• •        maareformi lõpuleviimine. 
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Lisa 1 

 
Projektid ja tegevused Vastutaja, 

algataja 
Võimalikud 
finantsallikad 

Täitmise aeg 

 HARIDUSOBJEKTID       

1Lõpe põhikooli tualettide remont * vallavalitsus vallaeelarve 2003 … 2004 

2Koonga lasteaia remont * vallavalitsus vallaeelarve 2003 … 2004 

3Koonga kooli staadioni korrastamine * vallavalitsus vallaeelarve, projekt 2004 … 2007 

4
Koonga koolimaja kapitaalremont * vallavalitsus RIP 2006 …  

5 
Koonga lasteaia katuse ja akende 
vahetus ning seinte soojustamine 

vallavalitsus vallaeelarve, riigiabi 2008 … 

6 
Lõpe lasteaiale katuse, piirdeaia ehitus 
ja mänguväljaku kaasajastamine 

vallavalitsus vallaeelarve, riigiabi 2008 … 

7 
Koonga lasteaia mänguväljaku 
kaasajastamine 

vallavalitsus vallaeelarve, riigiabi 2008 … 

 MUNITSIPAALOBJEKTID       

1
Lõpe klubi, raamatukogu ja 
noortekeskuse remont * 

vallavalitsus eelarve + riigiabi 2006 

2

Valla hallatavate asutuste 
turvasüsteemide rajamine ja 
uuendamine 

  eelarve + projekt 2004 … 

3

Vallamaja kapitaalremont ja 
vallaametnike töötingimuste 
kaasajastamine * 

vallavalitsus vallaeelarve, 
muinsuskaitse, projekt 

2004 …  

4 

Lõpe klubi ja koolimaja katlamaja 
renoveerimine ning ühendamine ühise 
katlamajaga 

vallavalitsus vallaeelarve 2007 

 SOTSIAALOBJEKTID       

1

Mihkli ja Kalli surnuaedade 
korrastamine, teede ja käiguradade 
remont (peenkillustikuga katmine) 

vallavalitsus, 
MTÜ 

vallaeelarve Pidev 

2
Mihkli kiriku kabelite ja pargi 
korrastamine (sh. tiigi taastamine) 

kirik projekt + omaalgatus Pidev 

3

Tarva sotsiaalmaja ehitus vallavalitsus, 
riik 

projekt + omaosalus 2004 …  

4 Irta külakeskuse ehitus kohalik elanik projekt 2004 … 

5

Lõpele noortekeskuse ehitus (endise 
OÜ Lõpe Põllumees kontorisse) * 

kohalik elanik projekt + omaalgatus 2004 … 

6

Oidremaa külakeskuse 
rekonstrueerimine ning mänguväljakute 
rajamine  

kohalik elanik projekt + omaalgatus 2004 … 

7Mihkli kiriku kapitaalremont kirik muinsuskaitse 2004 …  

8

Koonga mõisa peahoone kohandamine 
Koonga külakeskuseks/noortemajaks 

vallavalitsus projekt + omaalgatus 2005 … 

9
Koonga lastepäevakodu hoonesse 
perearsti tööruumide ehitamine 

vallavalitsus vallaeelarve 2007 … 2008 
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10 Mänguväljaku rajamine Koongasse III sektor projekt + vallaeelarve 2008 … 

11 Mänguväljaku rajamine Lõpele III sektor projekt + vallaeelarve 2008 … 

12 
Pikavere palvemaja renoveerimine III sektor projekt + riigiabi + 

vallaeelarve 
2008 … 

 INFRASTRUKTUURID       

1Lõpe asula asfalttee kapitaalremont vallavalitsus Eelarve + projekt 2003 

2

Raamatukogude juurde avatud 
internetipunktide (AIP) loomine: 
Koonga, Lõpe * 

vallavalitsus, 
kohalik elanik 

vallaeelarve 
 

2003 

3

Valla veemajanduse arengukava 
koostamine * 

vallavalitsus vallaeelarve 2003 

4

Bussiootepaviljonide korrastamine, 
valgustuse rajamine ( Lõpe bussijaama 
valgustus, Tarva, Kalli).  
Infotahvlite (teadetetahvlite) 
paigaldamine valla elanikele teadete 
edastamiseks 

vallavalitsus vallaeelarve 2006 … 2009 

5

Omal ajal kuivendatud maade 
seisukord; kuivendussüsteemide 
analüüs; veeühistute loomise uurimine; 
veeühistute asutamine 

maaomanike 
MTÜ 

projekt Pidev 

6

Telefoniside digitaliseerimine: 
Raadiolahendused; Interneti 
püsiühendus; Oidremaale telefoni 
digitaaljaama rajamine 

riiklik ettevõte tema eelarve Pidev 

7Valla teede hooldus ja remont vald vallaeelarve, riigieelarve pidev 

8

Pikavere ajaloolise külatänava ja 
kiviaedade kordategemine 

kohalik elanik 
vallavalitsus 

Projekt 2006 … 

9

Kergust-Koongani tee katmine 
mustkattega 

riik riigieelarve 2004 … 

10

Oidremaa külakeskuse edasiarendamine 
(avalik internetipunkt, dušinurk, 
pesumasin) 

kohalik elanik projekt, valla toetus 2004 … 

11

Avalikud internetipunktid; Mihkli 
pastoraat; Irta külakeskus 

kohalik elanik projekt, valla toetus 2004 … 

12Oidrema külatee tolmuvabaks vallavalitsus Projekt + vallaeelarve 2006 … 

13 Irta majade eest tee tolmuvabaks vallavalitsus Projekt + vallaeelarve 2006 … 

14

Koonga suvebasseini taastamine vallavalitsus + 
kohalik elanik 

Projekt 2004 … 

15

Oidrema suvebasseini rajamine vallavalitsus + 
kohalik elanik 

Projekt 2004 … 

16Külade valgustus  vallavalitsus vallaeelarve 2006 … 2009 

17Lõpe – Veltsa tee remont riik vallaeelarve 2005 … 

18Oidrema veetorni remont vallavalitsus vallaeelarve 2005 … 2013 
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19

Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste 
rekonstrueerimine ja laiendamine. ( sh 
Koonga vallas uute biopuhastite ehitus, 
kanalisatsioonitrasside ja ühisveevärgi 
rekonstrueerimine) 

vallavalitsus, 
riik 

Projekt 2005 … 2009 

20

Mihkli - Oidrema tee katmine 
mustkattega 

vallavalitsus, 
riik 

Projekt 2006 … 

21

Ahaste - Koonga - Mihkli - Seira - 
Kirbla tee katmine mustkattega 

vallavalitsus, 
riik 

Projekt 2007 … 

22 
Koonga saunahoone ehitamine 
noortekeskuseks 

vallavalitsus, 
III sektor 

projekt, vallaeelarve 2008 … 

23 

Maavarade kasutamise võimalikkusega 
tegelemine sh. inimväärse 
elukeskkonna säilitamine 

vallavalitsus, 
äriühingud 

erakapital 2008 … 

24 
Koonga asulasse jalakäijate tee 
rajamine 

vallavalitsus, 
teedevalitsus 

projekt, riigiabi 2008 … 

 MAJANDUS       

1

Kõigi elanike ja ettevõtjate liitumine 
organiseeritud jäätmeveoga  
Prügimajanduse korrastamine 

vallavalitsus, 
kohalik elanik 

omaosalus 2006 … 2008 

2Kommunaalmajandusega tegelemine vallavalitsus eelarve 2003 

3

Korterelamute majandamise 
arengukava koostamine 

vallavalitsus eelarve 2003 … 

4

Infotehnoloogi töölerakendamine *:  
Valla asutuste vahelise infovõrgustiku 
loomine; Elanike koolitamine; 
Kodulehekülje koostamine; 

vallavalitsus, 
riik 

eelarve+projekt 2003 … 2005 

5

Karuputke leviku peatamine ja 
karuputke likvideerimine 

riik, 
maaomanikud, 
vallavalitsus, 

projekt, omaosalus pidev 

6

Viidaprojekt (vaatamisväärsused, 
mõisad, pargid, kaitsealad jne): 

riik, 
vallavalitsus 

vallaeelarve + projekt 2003 …  

7

Vanade prügilate nõuetekohane 
sulgemine; Koonga, Linnumänniku, 
Mustunõmme, Oidremaa 

vallavalitsus projekt, riigieelarve 2004 … 2009 

8

Statsionaarsete ohtlike jäätmete 
kogumispunktide rajamine Koongasse 
ja Lõpele * 

vallavalitsus vallaeelarve 2004 

9

Valda tutvustava trükise koostamine 
(voldik, kaart, tekst) 

vallavalitsus vallaeelarve + projekt 2004 … 

10Turismi arengukava koostamine vald projekt 2004 … 2005 

11

Pärnu -Lihula maantee äärde 
puhkeplats-parkla rajamise 
võimalikkuse uurimine Koonga valda ja 
Pärnumaad tutvustava stendi 
paigaldamine Panga tamme juurde 

vallavalitsus, 
maaomanik, 
riik 

projekt 2004 … 
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12

Turu müügikohtade rajamine; 
Asukohtade valik; Turismi meenete 
külatee 

eraettevõtjad, 
vallavalitsus 

projekt 2004 … 2005 

13

Ümberkukkumisohus puude 
mahavõtmine (teede ääred, hoonete 
ümbrus) 

maaomanikud eelarve toetus Pidev 

14

Hooldamata kruntide korrastamine maaomanikud, 
vallavalitsus 

eelarve toetus Pidev 

15

Investeerimisvõimaluste tutvustamine: 
Objektide selekteerimine; 
Investeerimiskaardi koostamine; 
Ülesriputamine internetis; 

vallavalitsus, 
ettevõtjad 

eelarve toetus + 
omaosalus 

Pidev 

16

Ühiskondlikud käimlad; Seotud 
bussijaamade, turismi, müügikohtade, 
puhkeplatsidega 

objektide 
valdajad, 
maaomanikud 

projekt Pidev, koos 
uue objektiga 

17

Loodusturismiobjektide tutvustamine: 
Infotahvlite paigaldamine;  Võsaraie; 

vallavalitsus, 
riik 

projekt Pidev, koos 
uue objektiga 

18
Majutuskohtade rajamine: Investori 
nõustamine; Koostöö investoriga; 

eraettevõtjad projekt Pidev 

19

Ettevõtjate koolitus – Põllumajandusele 
alternatiivide otsimine 

Riik projekt Pidev 

20

Mahajäetud ja kasutamata 
väheväärtuslike põllumaade 
metsastamine 

maaomanikud projekt Pidev 

21

    

22

    

23

    

 

* – tähistatud tegevused on osaliselt või täielikult ellu viidud 


