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SISSEJUHATUS 

Are valla missiooniks 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. Are valla arengukava 2014-2024 

on üheks sammuks selle missiooni elluviimisel. 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kehtestatud kohustusest ja Are 

valla soovist kavandada oma tulevikku vastavalt oma vajadustele, võimalustele ja 

tahtele, on koostatud käesolev Are valla arengukava 2014-2024.  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 2024 – 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 valla arenguvisiooni “Are vald aastal 2024”. 

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. Valla arengumudel 

on terviklahend, milles määratletakse valla prioriteetsed ja perspektiivsed 
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arengusuunad, püstitatakse nende piires strateegilised eesmärgid ja leitakse 

lahendusteed (ülesanded ja tegevused), mida sihipäraselt järgides ja mille alusel 

tegutsedes, on võimalik jõuda valla arenguvisiooni realiseerumiseni. Are valla 

arengumudel kajastab valla 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 

2014-2024. 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 2014-2024 koostamise algatas vallavolikogu oma 11. 

oktoobri 2013. a otsusega nr 30 „Are valla arengukava aastateks 2014-2024 

koostamise algatamine”. 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 2011 – 2021. 

Volikogu arutas arengukava sisuliselt kahel istungil: 29. august ja 14 oktoober 2014.  

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 2014 – 2024 14. oktoobril 

2014.  
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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. 
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2. ARE VALD AASTAL 2014 

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 

2.1.1 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 159,5 km²  ja seda ümbritsevad Halinga, 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 

2.1.2. 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 inimese juures. Viimasel kolmel aastal on kõige enam vähenenud elanikkond 

just Suigu külas ning peamiselt on kasvanud Are alevikku ümbritsevates Niidu, 

Eavere ja Elbu külades (vt Tabel 2). Samast tabelist nähtub, et kõige suurem kasv 

küladest on olnud Tabria külas (16%), kuid seal oli peamiselt tegu siin elavate 

inimeste valda sisse kirjutamisega.   

Elanike tegelik arv on aga pisut väiksem. Aastal 2011 toimunud rahvaloenduse 

andmete alusel elab Are vallas kõigest 1177 inimest (vt Tabel 3). Andmete erinevus 

viitab sellel, et tegelikult elab ligemale 100 inimest püsivalt väljaspool Are valda ning 

Ares käiakse kas nädalavahetustel vms. Seetõttu tuleb teha suuremaid jõupingutusi 

elanike valda tagasi meelitamiseks ja uute elanike kutsumiseks.  

Positiivsena võib märkida, et võrreldes 2007. aastaga on sündivus kasvanud. Kui 

2007. aastal sündis kokku 9 last, siis järgnevatel aastatel on sündinud keskmiselt 16 
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last aastas (vt Joonis 4).  

Tabel 1. Vallaelanike arvu dünaamika aastatel 2004-2014  

Aasta 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

          

Elanike 

arv 

1421 1322 1315 1279 1284 1278 1285 1277 1282 

Allikas: rahvastikuregister 

Tabel 2. Valla elanike arvu dünaamika külade järgi aastatel 2011-2014 

 

  1.01.2011 1.01.2014 

Arvuline 

muutus 

Muutus 

% 

Are alevik 425 419 -6 -1% 

Eavere küla 28 32 4 14% 

Elbu küla 68 72 4 6% 

Kurena küla 56 54 -2 -4% 

Lepplaane küla 49 50 1 2% 

Murru küla 83 79 -4 -5% 

Niidu küla 125 134 9 7% 

Parisselja küla 39 39 0 0% 

Pärivere küla 31 30 -1 -3% 

Suigu küla 282 255 -27 -10% 

Tabria küla 31 36 5 16% 

Võlla küla 58 63 5 9% 

Valla täpsusega 3 19 16 533% 

KOKKU 1278 1282     

Allikas: Rahvastikuregister 
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Joonis 4. Sündivus Are vallas aastatel 2005-2013 (allikas: Rahvastikuregister) 

Tabel 3. Are valla elanike arv rahvaloenduse andmetel seisuga 31.12.2011 

 

Vanus 

kokku 0-17 18-64 

65 ja 

vanemad 

Mehed 588 134 379 75 

Naised 589 123 345 121 

Mehed ja naised 

kokku  1177 257 724 196 

Allikas: Statistikaamet 

Valla rahvastiku soolis-vanuseline struktuur 

Are vallas on 2014. 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). 

 

 

 



 

Are valla arengukava 2014-2024 

 

  

  

  

  

  12 

 

 

Tabel 4. Are valla elanike arv vanusegruppide järgi külades (seisuga 01.01.2014) 

  

Küla 

nimetus 

Vanusegruppide arvud ja osakaalud  

Vanus 

0-6 

osakaal 

% 

Vanus 

7-18  

osakaal 

% 

Vanus 

19-59 

osakaal 

% 

Vanus 

60-… 

osakaal 

% 
KOKKU  

Are alevik 39 9% 49 12% 254 61% 
77 18% 419 

Eavere 3 9% 0 0% 16 50% 13 41% 32 

Elbu 10 14% 11 15% 39 54% 12 17% 72 

Kurena 2 4% 6 11% 30 56% 16 30% 54 

Lepplaane 2 4% 5 10% 31 62% 
12 24% 50 

Murru 8 10% 5 6% 47 59% 19 24% 79 

Niidu 9 7% 11 8% 82 61% 32 24% 134 

Parisselja 3 8% 8 21% 21 55% 6 16% 39 

Pärivere 2 7% 4 13% 17 57% 7 23% 30 

Suigu 11 4% 38 15% 152 60% 54 21% 255 

Tabria 1 3% 5 14% 26 72% 4 11% 36 

Võlla 5 8% 5 8% 34 54% 19 30% 63 

Valla 

täpsusega 
  0%   0%   0% 

19 100% 19 

KOKKU 95 7% 147 11% 749 58% 272 21% 1282 

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. Joonis 6 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) 

 

Joonis 6. Are valla 2011. aasta tööga hõivatute elanike osakaalud töökoha asukoha 

järgi (allikas: Statistikaamet)  
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2.1.3. Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Asend 

Pärnu lähedus Puuduliku ühistranspordi või eluaseme 

puudumise tõttu liiguvad elanikud Pärnu 

linna või Tallinnasse 

Via Baltica ja Pärnu-Rakvere maantee 

lähedus 

Maanteega kaasneb müra ning Are 

aleviku areng on piiratud kaitsevööndi 

tõttu 

Are on Pärnu maakonna geograafiline 

keskpunkt, Are – Pärnu maakonna “süda” 

Valglinnastumise ja mõtlematute 

planeeringute tekkimise oht 

Rahvastik 

Looduskeskset maaelu hindav rahvas Rahvastiku vähenemine  

Sündivuse kasv Rahva koondumine vallast 

maakonnakeskusesse 

 

Ülesanded ja arenguvajadused 

Rahvastik 

Meeldiva ja rahuliku elukeskkonna säilitamine ja arendamine vallas 

Uute inimeste meelitamine looduse keskele, väikeasulatesse 

2.2. Juhtimine, regionaalhaldus, majandus  

2.2.1 Juhtimine 

Are vallavalitsuse ja volikogu ruumid asuvad Are alevikus 1980. aastal valminud 

tolleaegse majandi kontor-klubi hoones, millest on tänaseks saanud Are Vallakeskus.  
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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 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7. 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. Vallavalitsuse abiteenistuja on bussijuht. Volikogu poolt on moodustatud 

valla 100-protsendise osalusega OÜ Are Vesi, mis osutab vallarahvale 

kommunaalteenuseid, tegeleb teede hoolduse, heakorrastustöödega jne. 

 

 

 

 

 

 

Haridus- ja noorsookomisjon 

Kultuuri- ja spordikomisjon 

Volikogu esimees 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 

Revisjonikomisjon 

Majanduskomisjon 

Volikogu aseesimees 
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Joonis 8. Are Vallavalitsuse struktuur 

Valla asutused:  

 Are Avatud Noortekeskus 

 Are Huvikeskus 

 Are raamatukogu 

 Suigu raamatukogu 

 Are Põhikool 

 Suigu Lasteaed-Algkool 

2.2.2 Eelarve 

Are valla eelarve tulud 2013. aastal ületasid 2008. aastat, kui üksikisiku tulumaksu 

laekumine oli suurusjärgus 428 tuhat eurot. Prognoosi kohaselt laekub 2014. aastal 

tulumaksu 540 tuhat eurot. Elanike arvu püsimise tõttu on ka kasvanud toetusfondi 

eraldised ligikaudu 17 tuhande euro võrra. 2014. aasta tasandus- ja toetusfondi 

laekumised on kokku 477 tuhat eurot.   

Samal ajal on hoogsalt tegeletud erinevatest fondidest rahade taotlemisega ning 

viimase kolme (2011-2013) aasta jooksul on vallaeelarvesse lisaks saadud ning 

kasutatud täiendavalt erinevaid sihtotstarbelisis toetusi (vt Tabel 5 – põhivara 

soetamiseks saadud sihtfinantseerimine). Toetuste abil on teostatud erinevaid 

investeeringuid (vt Tabel 6). Peamine suund on küttesüsteemide renoveerimisse ja 

taastuvate või säästlikemate kütteallikate kasutusele võttu. 2011-2013 renoveeriti kõik 

valla hoonete katlamajad. Peamine eesmärk on olnud üldiste majandamiskulude 

Vallavanem 

Pearaamatu- 
pidaja 

Humanitaar- 
nõunik 

Abivallavanem Maa- ja 
keskkonna-
nõunik 

Sekretär-
asjaajaja 

Alaealiste 
komisjon 

Vallasekretär 

Sotsiaaltöötaja 
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kokkuhoid. 

Are valla eelarve kulud aastatel 2011-2014 on vähehaaval suurenenud. 2014. aastal on 

põhiliseks kulukohaks haridusvaldkond, kuhu kasutatakse ligikaudu pool (665 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  2010-2013 ja 2014 eelarve 

Kirje nimetus 

  2 010 2 011 2 012 2 013 2014 EA 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1 102 255 995 523 1 021 431 1 310 253 1 191 115 

Maksutulud 475 116 504 235 511 946 585 686 604 627 

  Füüsilise isiku tulumaks 413 126 441 827 444 796 521 133 540 000,00 

  Maamaks 60 265 60 646 65 614 64 146 64 627,00 

  Reklaamimaks 1 726 1 762 1 536 407 0 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 66 763 67 244 73 106 216 991 61 540 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 558 096 420 090 430 487 505 183 522 548 

  Tasandusfond (lg 1) 190 393 178 576 182 246 190 486 207 588 

  Toetusfond (lg 2) 251 608 235 822 237 032 235 443 270 062 

  Muud saadud toetused tegevuskuludeks 116 095 5 692 11 209 79 254 44 898 

Muud tegevustulud  2 280 3 954 5 893 2 393 2 400 

  Sh laekumine vee erikasutusest 1 925 1 500 1 839 1 897 1 800 

  

Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud 

kahju hüvitis 612 992 430 728 600 

  

Sh muud eelpool nimetamata muud 

tegevustulud  -258 1 462 3 624 -232 0 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -920 854 -923 062 -958 064 -1 113 792 -1 147 733 

Antavad toetused tegevuskuludeks -58 726 -70 370 -55 391 -58 099 -64 532 

  

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 

füüsilistele isikutele -22 205 -31 964 -23 248 -24 970 -31 146 

  

Sihtotstarbelised toetused 

tegevuskuludeks -28 468 -29 744 -23 370 -24 947 -25 204 

  Mittesihtotstarbelised toetused -8 054 -8 662 -8 772 -8 182 -8 182 

Muud tegevuskulud -862 127 -852 692 -902 673 -1 055 693 -1 083 201 

  Personalikulud -516 716 -525 490 -514 396 -553 837 -654 007 

  Majandamiskulud -344 098 -327 086 -387 951 -477 443 -405 347 

  Muud kulud -1 313 -116 -326 -24 413 -23 847 

PÕHITEGEVUSE TULEM 181 402 72 461 63 368 196 461 43 382 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -31 905 -42 663 -6 829 -146 789 -216 750 

  Põhivara müük (+) 1 380 1 800 0 17 485 3 000 

  Põhivara soetus (-) -109 301 -172 374 -111 267 -228 785 -78 410 

  

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+)  87 602 152 165 118 783 75 940 38 640 

  

Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine (-)   -12 002 -4 035 -4 705 -171 000 
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  Finantstulud (+) 236 215 118 215 120 

  Finantskulud  (-) -11 821 -12 467 -10 427 -6 939 -9 100 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / 

PUUDUJÄÄK (-)) 149 497 29 799 56 539 49 672 -173 368 

FINANTSEERIMISTEGEVUS -35 045 -36 661 -38 380 -41 976 77 100 

  Kohustuste võtmine (+) 290 000 0 0 0 120 000 

  Kohustuste tasumine (-) -325 045 -36 661 -38 380 -41 976 -42 900 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ 

suurenemine, - vähenemine) 1622,7 -6861,9 18158,6 7695,8 -96268,0 

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA 

INVESTEERIMISTEGEVUSE 

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS 

TEGEVUSALADE JÄRGI 1 041 977 1 119 904 1 083 793 1 354 221 1 406 243 

Üldised valitsussektori teenused 140 752 144 990 138 434 193 492 208 972 

Avalik kord ja julgeolek 505 0 0 684 0 

Majandus 58 821 61 274 83 894 174 899 115 864 

Keskkonnakaitse 6 377 21 840 7 624 30 392 1 400 

Elamu- ja kommunaalmajandus 83 699 92 966 63 680 52 287 188 906 

Tervishoid 789 781 2 045 886 920 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 116 381 88 483 104 032 115 531 136 495 

Haridus 573 256 638 314 623 783 680 564 665 298 

Sotsiaalne kaitse 61 396 71 257 60 301 105 488 88 388 

 

Tabel 6. Olulisemad investeeringud 2011-2013 

2011 Objekt Summa 

  Vee-ja kanali. trass II etapp Are alevik          88 817     

  Mõisapargi hoolduskava          25 876     

  SLAK köögiploki renoveerimine          73 496     

2012 Objekt  Summa  

  SLAK küttesüsteemi renov. ja maakütte süsteem          53 184     

2013 Objekt  Summa  

  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     

 

Are valla eelarve on seotud käesoleva Are valla arengukava tegevuskavaga 

aastateks 2014-2024. Tegevuskavas toodud tegevusi rahastatakse täielikult või 

osaliselt vallaeelarvest. Tegevuskava elluviimist koordineerib Are Vallavalitsus ja iga 
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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. 

2.2.3 Omandi- ja maareform 

Are valla pindala on 159,5 km². See on ühtlasi katastriüksuste kogupind. 2013. aasta 

31. detsembri seisuga on registreeritud katastriüksuste arv 1 606, kokku pindalaga 

15445,7 ha, mis moodustab valla kogupindalast 96,8 %. Registreerimata maad on 

512,3 ha ehk 3,2 %.  

Tabel 7. Maakatastris registreeritud katastriüksuste arv ja pindala (ha) seisuga 

31.12.2013  

  Pindala 

kokku 

Arv Registreeritud 

maa pindala 

Registreeritud 

maa % 

Registreerimata 

maa pindala 

Are vald 15 958,0 1606 15 445,7 96,8 512,3 

Pärnuma

a kokku 

480 668,1 52953 461 704,3 92,3 18963,8 

Allikas: Maaamet 

Tabel 8. Maareform Are vallas aastatel 1993-2013 (ha) 

Aasta 1993 1995 2000 2005 2010 2013 

Are vald 270 601 9039 13756 14709 15446 

Tagastatud maa 270 601 6580 8923 9261 9296 

Ostueesõigusega 

erastatud maa 

  2229 3238 3448 3454 

Vaba põllumaa 

erastamine 

   826 984 984 

Vaba metsamaa 

erastamine 

   429 518 533 

Munitsipaalmaa      16 59 

Riigimaa   230 340 482 1120 

Allikas: Maaamet 

Möödunud 17 aasta jooksul on Are vallas maareformi käigus tagastatud 926 ha ja 

ostueesõigusega erastatud 3448 ha maad. Vaba põllu- ja metsamaa erastamine oleneb 

suures osas  riigi otsustest. Erastatud on 984 ha vaba põllumaad ja 518 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 16 ha maad. 

Katastrisse registreerimata maast moodustavad suure protsendi riigi otsust ootavad 

tagastamisnõueteta maad ja Are valla teed. Menetluses on veel ostueesõigusega 
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erastamisi. Maade tagastamine on lõpetatud.  

2.2.4 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 olmejäätmeveo 

piirkonna. Eeltoodust lähtudes on koostatud Are, Halinga ja Sauga valdade ühine 

jäätmekava 2004-2009, mis on eelnimetatud valdade arengukavade lahutamatu osa. 

2010. aastal uuendati jäätmekava aastateks 2010-2015. 

Are vald kuulub Pärnu jõgikonna omavalitsusi, mittetulundusühinguid ja erasektorit 

ühendavasse MTÜ-sse Rohelise Jõemaa Koostöökogu, mille peaeesmärgid on 

elukeskkonna parandamine ja piirkonna konkurentsivõime tõstmine. Koostöö era- ja 

kolmanda sektori organisatsioonidega on seni vähene, sellest tuleneb 

koostööprojektide vähesus.  

2.2.5 Välissuhtlus 

Varasematel aastatel on loodud kontakte Soome Vabariigis asuva Lehtimäki vallaga. 

Peale Lehtimäki valla ühendamist Alajärvi linnaga on omavalitsustevaheline side 

tagasihoidlik. Senini on põhiline suhtlus toimunud koolide tasemel (Lehtimäki 

kooliga) õpilaste ja õpetajate vahel. Are Põhikooli ja Lehtimäki kooli vahel toimuvad 

igaaastased vastastikused külastusvisiidid. 

2.2.6 Ettevõtlus 

Ettevõtlus üldiselt  

Vallas tegutsevad peamiselt väikeettevõtted, millede töötajate arv jääb alla 

paarikümne (toodud Tabel 9). 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 2014. aastal 191 erinevat ettevõtet 

(vt Tabel 10).  
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Tabel 9. Are vallas tegutsevad suuremad ettevõtted 

OÜ Are Vesi Vee-ja kanalisatsiooniteenused, torujuhtmed, 

heakord 

OÜ Dorione Timber  Metsamaterjali töötlemine 

OÜ Gererio Transporditeenused, metsamajandus 

Karjamõisa OÜ Tapamaja teenus ja lihatööstus 

OÜ Omatec Kaevetööd, transport, torujuhtmed 

Andres Kallaste hobusekasvandus Hobusekasvatus ja tõuaretus 

OÜ Rigor Mööblitootmine 

OÜ Ronella Ehitus 

OÜ Suigu Veod Transportteenus 

AS Treffex Turbatootmine 

OÜ Alpakafarm Taluturism 

Tabel 10. Are valla ettevõtete ja FIE-de dünaamika 2000-2014 

 2000 2003 2008 2011 2014 

Ettevõtted 26 17 41 141  110 

FIE-d 184 144 58 84 81 

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 

OÜ Are STK 

OÜ Elbu Farmer  

OÜ Kurena Farmid 

OÜ Halinga 

OÜ Strausson 

OÜ Vahtmäe 

OÜ Urusalu 

OÜ Eriku Grupp 

Arude talu              (Tõnu Luur) 

Kase talu               (Tiiu Lehiste) 

Lipuvälja talu         (Arti Soosaar) 

Lõo talu                 (Urmas Hiienurm) 

Mangaru talu        (Margo Kahest) 

Murru talu             (Arnold Prints) 

Peedi talu              (Ain Marksaar) 

Pähkli talu            (Endel Pähkel) 
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Põlluaasa talu      (Juhan Alamaa) 

Uida talu               (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), Kase talu (Tiiu Lehiste). 

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, OÜ Gererio, 

Jaagu talu ja Lõo talu. OÜ Rigor on leidnud oma turuniši, tegeledes mööbli 

valmistamisega. OÜ Dorioone Timber tegeleb saematerjali tootmisega. OÜ Gererio ja 

Jaagu talu tegelevad 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. Lähiajal tuleks kindlasti leida võimalused 

vaatamisväärsuste ja turismisihtkohtade kaardistamiseks ning turismiinfo paremaks 

levitamiseks. 

Teenindus 

Kaubandusega tegeleb vallas OÜ Mägi Trading, kellel on kaks kauplust Are alevikus 

ja üks Suigus. Probleemiks on tekkimas kauplusehoonete halb seisukord Are alevikus. 

Vallakeskuses asuvas kaupluses (Pärivere kauplus) puudub kaardimakse tegemise 

võimalus, kaubavalik on väike ning parkimine on majast kaugemal. Lisaks on kauplus 
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ka lühikest aega päeval avatud, mistõttu on vallakeskuses asuva kaupluse käive väike.  

Läheduses asuv Tallinna maantee ääres asuv Are kauplus on asukohalt parem. 

Juurdepääs on hea ja poe kõrval asub ka parkimisplats ning ruumid on avaramad. 

Parkimisplats kuulub osaliselt koos kõrval asuva tuletõrje veevõtukohaga Riigi 

tagavara maa hulka, mis omakorda on kavas vallal munitsipaliseerida. Tuletõrje 

veevõtukoht vajab renoveerimist ning ühes sellega saab korrastada ka sinna juurde 

kuuluvat parklat. 

Kaupluste aktiivsema arengu ja parema teeninduse tagamiseks on otstarbekas 

lähiaastatel renoveerida Are kaupluse juures asuv tuletõrje veevõtukoht koos 

parkimisplatsiga. Konkurentsi kasvatamise eesmärgil oleks otstarbekas vallakeskuses 

olev kauplus likvideerida.  

Vallakeskuses tegutsevad teenidusettevõtetest veel juuksur ja AS Eesti Post. 

Teenindusega tegelevate ettevõtete kasutuses olevad rendipinnad vajavad osaliselt 

optimeerimist, ümberpaigutamist ja renoveerimist.  

2.2.7 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Juhtimine 

Vallavalitsuse optimaalne suurus Võtmeisikute lahkumine halvab 

organisatsiooni töö  

Kompetentsed ja õpihimulised 

vallaametnikud 

Ametnikel laiad vastutusalad  

Aktiivsed ja teotahtelised volikogu 

liikmed 

Valla üldsuse vähene aktiivsus valla 

arengut ja juhtimist puudutavates 

küsimustes  

Koostöö 

Aktiivne osavõtt POLi, EMOLi ja 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu tööst 

Osade omavalistuse huvi koostööks läbi 

POLi ja EMOLi tagasihoidlik  

Koostööprojektid naaberomavalitsustega 

(jäätmekäitlus, külaliikumine) 

Osades valdkondades valdadevaheline 

koostöö tagasihoidlik (ühisettevõtted, -

ametnikud) 

Välissuhtlus 
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Are koolil loodud esimesed kontaktid 

Soome Lehtimäki kooliga. 

Vallal puuduvad ametlikud 

koostöösidemed ühegi omavalitsuse või 

piirkonnaga väljaspool Eestit 

Omandi- ja maareform 

Umbes 96% maadest kantud katastrisse Maade munitsipaliseerimine pooleli 

Ettevõtlus 

Põllumajandusliku ettevõtluse struktuur 

on välja kujunemas, investeeringud 

suurenevad, konkurents maade üle 

suureneb 

Osad põllumaad liiguvad vahendajate 

kätte  

Erinevaid ettevõtteid tekib tasapisi juurde  Aktiivsete ja ettevõtlike inimeste äravool 

linnadesse (Pärnu, Tallinn) 

Erinevate teenindusettevõtete olemasolu Kaupluste halb seisukord 

Ülesanded ja arenguvajadused 

Juhtimine 

Infotehnoloogiliste vahendite parem ärakasutamine valla juhtimise tõhustamiseks 

Valla kodulehe kujundamine omavalitsuse teenusportaaliks 

Valla identiteedi tugevdamine ja mainekujundus 

Koostöö tõhustamine erinevate allasutuste ja vallavalitsuse vahel 

Koostöö 

Tihedam koostöö ümberkaudsete valdadega (Halinga, Vändra, Sauga, Tootsi,  Tori) 

läbi erinevate koostööprojektide, ühisametnike ja ettevõtete (OÜ Are Vesi 

tegevuspiirkonna laiendamine) 

Koostööleppe sõlmimine Tori vallaga OÜ Are Vesi osanikuks astumiseks  

Pärnumaa Ühistranspordi Keskuse asutamisel osalemine ja selle arengu igakülgne 

toetamine 

Koostöövõrgustike tihendamine ettevõtjate ja kolmanda sektoriga 

Välissuhtlus 
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Hoida partnerlussuhteid Lehtimäki kooliga 

Luua koostöö- ja partnerlussidemeid välispartneritega 

Omandi- ja maareform 

Viia lõpule omandi- ja maareform s.h vallateed katastrisse 

Ettevõtlus 

Are kaupluse juures asuva parkla ja tuletõrje veevõtukoha munitsipaliseerimine ja 

renoveerimine 

Vallakeskuse vabade pindade kohandamine ettevõtluseks ja teenidusettevõtete 

ruumide kokku koondamine hoones 

Teenindussektori arengu toetamine – teenindus-toitlustus-majutus-tankla ala Are 

alevikus Via Baltica ääres  

Kogu valla võimaluste efektiivsem esitlemine ettevõtjatele  

Vaatamisväärsuste korrastamine ja parem reklaamimine (Are park, linnamäed, 

kivikalme) 

Viidamajanduse korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine - valla kaardid  

peatuskohtades ja suurematel sissesõiduteedel 

Infopäevade korraldamine ettevõtjatele valla võimaluste tutvustamiseks – valla parem 

reklaamimine 

Are Vallakeskuses pakutavate teenuste arendamine (Huvikeskus, postkontor, muud 

teenused 

2.3. Tehniline taristu 

2.3.1 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-
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Suigu, Uduvere-Suigu-Nurme ja Suigu-Tootsi tee.   

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 renoveerimise kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata aluste 

vastupanuvõimele, asustuse lähedusele ja hoolduskuludele. Aluste vastupanuvõimet 

tuleb eelkõige geotekstiili vms parandada saviste aluspindadega Võlla, Lepplaane, 

Pärivere, Kurena ja Elbu küla teedel ning eelkõige suuremate tootmis- ja laohoonete 

ja suuremate põllumassiivide juurdepääsuteedel (näiteks Pärivere, Lepplaane, 

Linnuküla, Elbu ja Arude teedel). 

Tolmuvaba katteid tuleb ehitada kohtades, kus on pidev tolmuprobleem või on teed, 

tulenevalt selle ehitusest (liiga kitsas, lühike, jne), raske hooldada. Seda eelkõige 

tihedamalt asustatud kohtades ja väikestel tänavatel üldplaneeringus märgitud 

kompaktse hoonestusega aladel. 

Arengukava lisana on kinnitatud Teede remondikava aastateks 2014 – 2018.  

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 

nähakse ette Via Baltica trassi asukoha muutmist Are vallas, mis nihkub kuni 1000 

meetrit praegusest trassist lääne poole. Rajatav uus maantee oleks neljarealine I klassi 

maantee. 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. Planeeringuga nähakse ette kahe 

liiklussõlme rajamist Are valda, mis suurendab ühenduse võimalusi maanteega. 

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  
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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 

kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. 

Arengukava koostamise ajal on käimas erinevate trassialternatiivide võrdlemine ja 

avalikustamine. 2014. aasta lõpus soovitakse jõuda ühe kindla alternatiivini.  

Are valda läbivad neli alternatiivi. Nendest kaks läbivad valda keskelt (Tabria, Niidu, 

Võlla ja Lepplaane külades), üks läbi Murru küla ja neljas Murru küla tagumist serva 

riivates. Vallaelanike ettepanek on kasutada trassi, mis kulgeb Are ja Tori valla piiril. 

2.3.2 Ühistransport 

Are valda läbivad mitmed maakondlikud ja maakonnavälised bussiliinid. Are aleviku 

ja Suigu küla keskuse ühendust maakonnakeskuse Pärnuga võib pidada rahuldavaks. 

Paremat lahendamist vajaks Tabria, Võlla ja Lepplaane külade elanike transport. 

Riiklikult toetatava ühistranspordi liiklustihedus väheneb aasta-aastalt. Valla 

võimalused selle asendamiseks pole piisavad. 

Parema ühistranspordivõrgustiku tagamise eesmärgil otsustasid Pärnumaa 

omavalitsused asutada Pärnumaa Ühistranspordi Keskuse, mis hakkab koordineerima 

kogu maakonna ja Pärnu linna ühistranspordivõrke ning lisaks valdade õpilasringe. 

Arengukava koostamise hetkel on asutamine valdade volikogudes arutlusel ning 

ametlik käivitamine jääb loodetavasti 2014. aasta teise poolde.  

2.3.3 Telefoniside, internet ja postiteenused 

Telefoniside 

Üldkasutatavat telefoniside võrku haldab Elion Ettevõtted AS. Kogu vald on kaetud 

mobiilsidega ja mobiilside teenuseid pakuvad EMT, Elisa ja Tele2. Are alevik ja 

sellega piirnevad külad on saanud digitaalse telefonijaama, kuid Suigu külas on veel 

telefoni analoogjaam.  

Internet 

Kvaliteetne interneti püsiühendus toimib ainult Are alevikus ning selle lähiümbruses. 

Kaugemates külakeskustes on internetiühendus halb. Samas levib hoogsalt mobiilne 

internet. 

Vallal on 2 avalikku internetipunkti Are ja Suigu raamatukogudes. Vallal on oma 

kodulehekülg – www.arevald.ee. Koduleheküljed on ka valla koolidel ja 

raamatukogudel on oma blogi. 

http://www.arevald.ee/
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Postiteenused 

Are valda teenindab postkontor Are alevikus. Postkastid on Lepplaane, Tabria, Murru, 

Suigu, Niidu ja Võlla külas ning Are alevikus asub kaks postkasti. AS Eesti Post 

(Omniva AS) on pidevalt avaldanud soovi postkontori sulgemiseks. Postkontori 

sulgemisega kaoksid mitmed teenused (pangaülekanded, sularaha väljavõtmised jms), 

mis on eelkõige eakamatele inimestele vajalikud. 

Are vallal on olemas oma vallaleht “Are Valla Leht”, mis ilmub 10 korda aastas. 

Lehel on kaks toimetajat ja tiraažiks on 500. 

2.3.4 Soojamajandus ja elektrienergia 

Tsentraalkatlamaja Are valla territooriumil ei ole. Are Põhikoolil ja Are Vallakeskusel 

on hakkepuidukatlad ning kütmist korraldab OÜ Are Vesi. Suigu Lasteaial-Algkoolil 

ja Suigu seltsimajal maaküttesüsteemid.  

2.3.5 Ehitustegevus ja elamumajandus 

Olulisemad uusehitised vallas viimastel aastatel on Arude talu veiselaut ja Uida talu 

laut. Osad ettevõtted on oma tootmise rajanud vanematesse hoonetesse, mille on 

põhjalikult ringi ehitanud (näiteks OÜ Karjamõisa). Elavnenud on ka elamuehitus, 

eriti eramute ehitamine noorte perede poolt ning vanade talukohtade taastamine. 

Negatiivsena võib välja tuua elamiskõlblike üürikorterite puuduse, sh eelkõige Are 

alevikus.  

2.3.6 Vesi ja kanalisatsioon  

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamisega Are vallas tegeleb OÜ Are Vesi, mis 

kuulub 100% Are vallale. Lisaks sellele tegeleb OÜ Are Vesi san.tehniliste teenuste 

osutamisega, haljasalade, teede ja tänavate hooldamisega. 

OÜ Are Vesi hallata on 5 ühisveevärgi- ja 3 ühiskanalisatsioonisüsteemi. Kokku on 

firmal üle 150 lepingulise kliendi Are vallas. 

Are Vallavalitsus ja OÜ Are Vesi tegelevad ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteemide arendamisega. 

Väiksemates ühisveevärkides (Lepplaane ja Kurena küla) on probleeme liigse raua 

sisaldusega vees. 

Probleemiks on veel väiksemate ühisveevärkide väike klientide arv ning sellest 

tulenev ebarentaablus (Lepplaane ja Kurena küla). 

Are alevikus puudub osal elanikest ühisveevärk ja/või kanalisatsioon. 
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Olemasolevad kanalisatsioonisüsteemid ja reoveepuhastid (Are alevikus ja Suigu 

külas) on osaliselt või täielikult amortiseerunud. 

Osa ühisveevärgi torustikest on vananenud ja vajavad väljavahetamist. 

Tehtud suuremad investeeringud 

 Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine 2005-2006. 

a ning selle uuendamine 2011. aastal. 

 Are alevikus Pärivere puurkaev-pumplasse rauaeraldusfiltri paigaldamine ja 

pumpla seadmestiku renoveerimine 2006. a. 

 Suigu külas põhjavee uuringu teostamine 2006-2007. a Uuringu tulemusena 

valmis põhjalik ülevaade Suigu küla ja seda ümbritsevate külade põhjavee 

olukorrast ning Suigu küla keskuses valmis kaks puurkaevu, mida saab 

kasutada Suigu küla joogiveega varustamiseks. 

 Are alevikus vee- ja kanalisatsioonitorustiku renoveerimine ja laiendamine 

Are Põhikoolini ja Kooli tn ridaelamuteni 2007-2008. a. Projekti tulemusena 

ühendati Are PK ja Kooli tn ridaelamud Are aleviku ühtsesse 

kanalisatsioonisüsteemi ning paranes piirkonna joogivee kvaliteet. 

 Projekt "Suigu küla keskuse elanikele kvaliteetse ja tervisele ohutu joogivee 

tagamine". Projekti rahastas SA Keskkonna Investeeringute Keskus. Projekti 

kogumaksumus oli 2 339 524,30 krooni, millest programmipoolne toetus oli 1 

647 808,06 krooni ja omafinantseering 691 716,24 krooni. Projekt viidi ellu 

ajavahemikul 2008-2010. a.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hetkeolukorrast ja tulevikuplaanidest annab 

põhjaliku ülevaate „Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

aastateks 2011-2023”. 

2.3.7 Tänavavalgustus 

Tänavavalgustus on kolmes suuremas asulas – Are alevikus ja Suigu küla keskuses 

ning Niidu külas Are Suigu mnt ääres. Teistes asulates tänavavalgustus puudub.  

Suigu küla keskuse tänavavalgustus renoveeriti täielikult 2010. aastal, kuid keskuses 

on veel pimedaid alasid, mis vajaksid valgustamist. Are aleviku tänavavalgustus on 

osaliselt renoveeritud (Põllu ja Uus tänav ning osaliselt ka Pärivere tee) ning 2006 ja 

2007 ehitati uus valgustussüsteem ka Tallinn-Pärnu-Ikla maantee äärde ning 2011. 

aastal renoveeriti valgustus osaliselt Pärivere teel ja Kaldeni tänaval. 2014. aasta suvel 

renoveeritakse valgustus Oja, Oja põik ja Põllu tänavatel, kus valgustitena kasutatakse 

energiasäästlikke LED valgusteid. Are aleviku ülejäänud välisvalgustuse võrgud on 

veel renoveerimata, sh kõige halvemas seisus on Vallakeskuse ümbruse teed ja 
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tänavad.  

2.3.8 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Teedevõrk 

Valminud Via Baltica teemaplaneering, 

mille tõttu kasvab Are aleviku 

arenguperspektiiv 

Are ümbersõidu ehitus lükatud 

teadmatusse kaugusesse  

Renoveeritud Are-Suigu riigitee Uduvere-Suigu-Nurme kuni Lepplaane 

asulani ja Elbu tee vajavad tolmuvaba 

katteid. Tabria külani vajalik aastaringne 

rasketranspordiga juurdepääs. 

Teedevõrgustikuga kaetud kogu vald Kohalikul omavalitsusel suur 

hoolduskoormus 

 Erasildasid ei jõuta hallata ja korras hoida 

Valla peamised teed on osaliselt  

renoveeritud 

Jätkuvalt osade teekatete nõrk olukord, 

vähe tolmuvaba katteid 

Ühistransport 

Üldiselt hea bussiühendus 

tõmbekeskustega (Pärnu, Tallinn) 

Tabria, Suigu ja Lepplaane küladel halb 

ühendus tõmbekeskustega ja vallast 

väljapoole 

Hea õpilastranspordi korraldus Maakonnaliinid ei kata õpilasvedude 

vajadusi 

Telefoniside, postiteenused, internet 

Are alevikul (osaliselt ka Niidu külal) 

digitaaltelefonijaam 

Internetipunktid vajavad laiendamist ja 

moderniseerimist 

Valla territoorium mobiilsidega kaetud Suigu külal puudub korralik interneti 

püsiühendus  

Internetipunktid olemas Vallas puudub makse- ja 

sularahaautomaat  
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Postiteenused olemas (Are postkontoris 

on postipank) 

Are postkontor lühikest aeg avatud ning 

ähvardab sulgemisoht 

Soojamajandus ja elektrienergia 

Elektrienergiaga kaetud terve vald Osad liinid ja rajatised vanad ja 

katkestused suured (sh. eelkõige Tabria 

küla) 

Kortermajadel valdavalt olemas 

korteriühistud  

Paljude majade soojustus ja kütteseadmed 

ei vasta nõuetele 

Ehitustegevus ja elamumajandus 

Hea asukoht eluasemekohtade loomiseks Paljudes korterelamutes ei ole 

tuleohutusnõuded täidetud 

Inimestel huvi Are valda elama tulla – 

nõudlus kinnisvara järele on olemas 

Vabade eluasemete puudus 

Regulaarne Kauni kodu konkurss  Jätkuvalt on mitmed hooned 

amortiseerunud ja räämas 

Edukalt lammutatud vanad laudad Niidus 

ja Tabrias 

Jätkuvalt on osades külakeskustes mõned 

varisemisohtlikud ja  kokkuvarisenud 

hooned 

Vesi ja kanalisatsioon 

Suigu küla keskuse ühisveevarustuse vesi 

vastab kehtestatud nõuetele (fluori 

probleem on lahendatud). 

Niidu külas ületab vee fluori sisaldus 

lubatud normi 

Suuremates asulates kanalisatsioon ja 

biopuhastid 

Osal tiheasustusega aladel elavatel 

inimestel puudub ühisveevärk ja 

kanalisatsioon 

Kaasajastatud ÜVK Renoveerimist vajavad biopuhastid 

Are Põhikool ühendatud Are aleviku vee- 

ja kanalisatsioonivõrguga 

Renoveerimist vajavad 

kanalisatsioonisüsteemid (sade- ning 

reovee) 

Tänavavalgustus 
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Suigu küla tänavavalgustus renoveeritud Vajab edaspidi põhjalikku ümberehitust, 

sest paljud alad on pimedad, sh. eelkõige 

kergliiklustee 

Suur osa Are aleviku tänavavalgustusest 

renoveeritud 

Vallakeskuse ümbruses valgustus 

renoveerimata ja puudub valgustus Are-

Niidu vahelisel kergliiklusteel 

 

Arenguvajadused ja ülesanded 

Teedevõrk 

Pidev teekatete uuendamine, sh. tolmuvabaks muutmine, eelkõige asulates  

Sildade renoveerimine, sh esmalt Aadu silla remont 

Teede hoolduse järjepidev parandamine tagamaks aastaringselt nõuetele vastavad teed 

Kergliiklusteede võrgustiku arendamine (kaasa arvatud Are ja Suigu vaheline lõik) 

Telefoniside, postiteenused, internet 

Internetipunktide laiendamine ja kaasajastamine 

Leida lahendusi postiteenuste parandamiseks vallas  

Soojamajandus ja elektrienergia 

Ühiskondlike hoonete energiasääst jätkuva renoveerimise kaudu 

Korterelamute renoveerimise toetamine 

Ehitustegevus ja elamumajandus 

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) 
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Tänavavalgustus 

Are aleviku tänavavalgustuse renoveerimise lõpetamine 

Kaasaegsete ja energiasäästlike LED valgustite kasutamine ehitamisel ja 

renoveerimisel 

Kergliiklusteedele valgustuse ehitamine 

Suigu külas Are-Suigu mnt äärse kergliiklustee äärde tänavavalgustuse rajamine 

Lasteaed-Algkooli teest kuni Pootsmani teeni. 

2.4. Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse 

2.4.1 Maavarad 

Maavaradest leidub Are valla territooriumil turvast (suurem osa turbaväljadest jääb 

siiski Sauga valla territooriumile) ja kruusa (suures osas 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 teisel otstarbel (nt ujumiskoht, 

virgestusala jne). 

2.4.2 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. 

2.4.3 Veekogud 

Are valda läbivad Elbu oja, Sauga, Are ja Saki jõgi. Are jõele on ehitatud pais, mis on 

praeguseks amortiseerunud ja kujutab endast ohtu, kuna võib kevadise suurvee 

tagajärjel puruneda. Läbiviidud uuringu kohaselt vajab Are jõe pais kiiret 

renoveerimist ja sellele tuleb ehitada lüüs ning  kalatrepid.  
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2.4.4 Kaitstavad objekti 

Are valla ainus looduskaitse all olev objekt on kuue hektari suurune Are mõisa park. 

2008 koostati Are vallavalitsuse tellimusel pargi hoolduskava, mille koostas Artes 

Terrae OÜ. Hoolduskavas planeeritud tegevused on valdavas osas teostatud ning 

looduskaitsealune park korrastatud. Toimib ka igaaastane hooldus. Pargi korrastamine 

on toonud esile vajaduse uue hooldus- või renoveerimiskava koostamiseks, mis tagaks 

pargi pikaajalise arengu ja säilimise. Hoolduskava põhieesmärgiks on teadlikult 

planeerida Are mõisapargi 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 

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. 

2.4.5 Jäätmemajandus 

Vallaelanike olmeprügi äravedu on korraldatud koostöös Halinga ja Sauga vallaga. 

Ohtlikke jäätmeid kogutakse vallaelanikelt Are aleviku 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. 

2.4.6 Keskkonnateadlikkus 

Igal kevadel korraldatakse vallas heakorratalguid Vallakeskuse ümbruse, Are pargi ja 

Suigu keskasula korrastamiseks, milles osalevad vallaelanikud ja lapsed. Are pargis 

korraldatakse heakorratalguid ja hooldustöid ka suvel. Traditsiooniliselt toimuvad 

loodusmatkad.                             

Regulaarselt toimub konkurss “Kaunis kodu”, kus parimaid kodukaunistajaid 
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autasustatakse. 

Are valla koolides õpetatakse lastele jäätmete käitlemise põhialuseid.  

2.4.7 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse 

Tänu regulaarsetele heakorratalgutele on 

elanike keskkonnateadlikkus kasvanud 

Üksikute hooletute kinnistuomanike 

maaüksused on risustunud 

Are valla prügimajandus on korraldatud Puuduvad jäätmekogumispunktid 

Miljööväärtuslikud kohad (Are park, 

jõgede kaldad) 

Karjatamise vähenemise tõttu jõe kaldad 

võsastuvad 

Korrastatud Are mõisa park Pargi hoolduskava vajab uuendamist ja 

täpsustamist 

Põllumajanduse reostuskoormus 

vähenenud 

Asulate reoveepuhastid amortiseerunud 

Kaitsemets ümber Are aleviku Kaitsemetsad üheaegselt raieküpses 

vanuses 

 

Ülesanded ja arenguvajadused 

Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse 

Rohkem tegeleda valla heakorrastamisega 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine vallaelanike hulgas 

Põllumajandustootjate sõnnikumajanduse korrastamine 

Muinsuskaitse all olevate objektide korrastamine ja parem eksponeerimine 

Are veehoidla paisu likvideerimine ja jõe loodusliku tasakaalu taastamine 

Biopuhastite renoveerimine ja biotiikide puhastamine 

Lagunevate ja kasutusest maas olevate vanade tootmishoonete lammutamine 
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Are mõisa pargi hoolduskava koostamine 

2.5. Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus 

2.5.1 Sotsiaalhoolekanne 

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või tema perekonnale toimetulekuraskuste 

ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete 

erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele 

kaasaitamine. 

Sotsiaalhoolekande valdkonnas tegeletakse erinevate sihtrühmade 

toimetulekuprobleemide lahendamisega. Are vallavalitsuses tegelevad 

sotsiaalhoolekande korraldamisega humanitaarnõunik ja sotsiaaltöötaja ning 

Vallavolikogus poolt moodustatud sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. 

Sotsiaalabi on abivajajatele kohapeal kättesaadav. Toetatakse abivajavaid peresid ja 

korraldatakse vanemliku hoolitsuseta jäänud laste elu. Peamisteks abinõudeks on 

lastega perede sotsiaalnõustamine ja vajalikele tugiteenustele suunamine või toetuse 

määramine ning võrgustikutöö pere abistamiseks tervikuna.  

Tegeletakse ka ennetustööga, et kõrvaldada või kergendada tööealiste vallaelanike 

toimetulekuraskusi, osutades abi neile inimestele ja perekondadele, kellel pole 

piisavalt rahalisi võimalusi või sotsiaalseid oskusi enesega toimetulekuks. Peamisteks 

sihtrühmadeks on vähekindlustatud isikud ja pikaajalised töötud. 

Toimetulekuraskustes eakatele ja puuetega inimestele tagatakse võrdsed võimalused 

ja elukvaliteet ning toetatakse puudega pereliiget hooldavaid peresid. 

Are valla 1283 elanikust (seisuga 01.10.2014) on 214 eakat (vanus üle 65 a), lapsi 250 

(vanus kuni 18 a) ja 122 puudega inimest (s.h puudega lapsi 11). Suuri peresid, kus 

kasvab neli ja enam last, on Are vallas 6.  

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 16.03.2012 volikogu poolt kehtestatud määrus nr 5 „Are valla 

sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“. 
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Tabel 12. Vallaeelarvest makstavad toetused 2014. a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalteenused 

Are Vallavalituse sotsiaaltalituses teostatavad toimingud on: 

 Toimetulekutoetuse, hooldajatoetuse ja valla eelarvest makstavate toetuste 

määramine. 

 Eestkoste vormistamine 

 Hooldekodusse paigutamine korraldamine 

 Laste hoolekande korraldamine 

 Sotsiaalnõustamine 

 Asenduskoduteenuse korraldamine 

 Sotsiaaltranspordi teenuse osutamine 

 Eluasemeteenuse osutamine 

 Toimetulekuks vajalike muude sotsiaalteenuste osutamine 

 Soodustingimustel eraldatavate abivahend kaartide väljastamine 

 Puudega inimese sõiduki parkimiskaartide väljastamine 

 

Sotsiaaleluruumid 

Vallas on 7–korteriga sotsiaalmaja, millest 4 korterit on koos köögiga ning kolm koos 

ühisköögiga. Majas on tsentraalne vesi, kanalisatsioon ning keskküte (maakütte 

baasil). Sotsiaalmaja on kaasajastatud 2009. aastal, kuid väliselt veel renoveerimata. 

TOETUSE LIIK TOETUSE SUMMA 

Sünnitoetus 250 € 

Koolitee alustamise toetus 100 € 

Matusetoetus 65 € 

Laste jõulupakid Igale Are valla lapsele vanuses 

kuni 15 eluaastat vastavalt 

eelarvelistele vahenditele 

Erakorraline toetus Toetuse määr 300 € 

Tšernobõli toetus 10 € 

Ühekordsed toetused eakatele, 

puuetega inimestele, peredele 

(abivahendid, medikamendid, 

lastelaagrid jne) 

Vastavalt esitatud avaldusele ja 

vallaeelarves ettenähtud 

vahenditele 
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Sotsiaalmajas pakutakse eluasemeteenust, pesu pesemise ja duši kasutamise teenust.  

2003. aastal tunnistati Are Vallavolikogu otsusega sotsiaalkorteriteks Niidu külas 

asuvas elamus 3 korterit, millede olukord on halb.  

Lisaks omab vald kahte üksikut korterit Are alevikus ja Suigu külas, mida on 

võimalik vajadusel sotsiaaleluruumina kasutusele võtta. 

Vallal puudub oma hooldekodu. Hoolekandeteenusele suunatakse väljaspool Are 

valda asuvatesse hoolekandeasutustesse. 

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 (Pensioniamet, Politsei- ja Piirivalveamet, 

rehabilitatsiooniasutused, koolid, haiglad, sotsiaalmaja, kohus jne), abivajajate 

lähedastega. 

Tööhõive 

Are vallas on 819 tööealist elanikku. Eesti Töötukassa andmetel on seisuga 

31.01.2014 registreeritud töötuid Are vallas 44. 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. 

2009. aastast alates on registreeritud töötute arv langustrendil kuni 2013. aastani. 

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 9). 



 

Are valla arengukava 2014-2024 

 

  

  

  

  

  39 

 

822 819

805

816

831 831
17

80

59 47
26

43

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Registreeritud töötud

Tööealised inimesed

 

Joonis 9. Tööealiste ja registreeritud töötute arv Are vallas aastatel 2008 – 2013 

(allikas: Töötukassa) 

2.5.2 Tervishoid 

Are valla elanikke teenindab kaks perearstipunkti – üks Are Vallakeskuses ja teine 

Suigu Seltsimaja ruumides. Are perearstipunktis töötab kohapeal perearstiõde. Suigu 

perearstipunktis perearstiõde puudub. Samas teenindavad Suigu perearstipunkti kaks 

perearsti, kes võtavad patsiente kohapeal vastu kumbki kord kuus. Teistel päevadel 

toimub Are valla elanike vastuvõtt Pärnu-Jaagupi perearstikeskuses, kuhu sõitmiseks 

organiseeritakse vajadusel valla transport. 

Eriarstiteenuseid vallas ei osutata (asuvad Pärnus), samuti puudub vallas apteek. 

Lähimad kiirabipunktid asuvad Pärnus ja Pärnu-Jaagupis. 

2.5.3 Turvalisus 

Valla elanike turvalisuse tagamisel on kesksel kohal Pärnu-Jaagupi 

konstaablijaoskonna isikkoosseis ja Are valda teenindav konstaabel.   

Are vallas on viimasel kolmel aastal keskmiselt registreeritud 12 kuritegu aastas ning 

avastamise protsent on 81,76% toimepandud kuritegudest. 
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Tabel 13. Are vallas registreeritud kuritegude statistika 2011-2013 

 2011 2012 2013 Keskmine 

Registreeritud 

kuriteod 

 

17 

 

14 

 

13 14.66 

Isik kindlaks tehtud 15 8 13 12 

Avastamise% 88,2% 57,1% 100% 81.76% 

Tabel 14. Are vallas 2011. kuni 2013. aastal politsei registreeritud sündmuste 

statistika 

 2011 2012 2013 Keskmine 

Kõik sündmused/ 

väljakutsed 

 

389 

 

392 

 

464 415 

Tabel 15. Are vallas registreeritud väärtegude statistika 

 2011 2012 2013 Keskmine 

Väärtegusid 370 360 410 380 

neist alaealiste 

poolt 

 

16 

 

13 

 

7 12 

alaealiste 

väärtegude osakaal 

 

 

4,3% 

 

 

3,6% 

 

 

1,7% 3.2% 

Ohuolukordadeks on Pärnu-Jaagupi konstaablijaoskonnas välja töötatud tegevuskava, 

kuhu on kaasatud kogu jaoskonna isikkoosseis, abipolitseinikud ja vajadusel 

Kaitseliit.  

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 Pärivere tee 14 kinnistul, renoveeriti seltsi 

poolt täielikult vana tuletõrjeauto GAZ-66 ja käidi läbi vajalikud koolitused. 2014. 

aasta keskpaiku sõlmiti Päästekeskusega leping päästetöödel osalemiseks.  

Peamiseks probleemiks Are vallas võib pidada nõuetele vastavate tuletõrje 

veevõtukohtade puudumist. Are vald on ehitanud ühe veevõtukoha Suigu küla 

keskusesse ning renoveerinud Are mõisapargis asuva veevõtukoha. Renoveerimist 

vajab veel Are kaupluse juures asuv veevõtukoht koos juurdepääseteega ning rajamist 
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ootab Lepplaane külaseltsi poolt projekteeritud veevõtukoht, kuna Lepplaane külas 

puuduvad ka looduslikud veekogud, kust häda korral oleks võimalik vett võtta. 

2.5.4 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

SOTSIAALVALDKOND 

 Liigne alkoholi tarbimine noorte hulgas 

Renoveeritud sotsiaalmaja Suigu külas Sotsiaalmajas kohtade puudus ja hoone 

väliselt renoveerimata  

Olemas humanitaarnõunik, sotsiaaltöötaja 

ja sotsiaalmaja perenaine  

 

Sagedased täiendkoolitused 

sotsiaaltöötajatele 

Osaliselt väga kallid koolitused – 

vahendite puudus 

Olemas valla leht informatsiooni 

edastamiseks 

Vähene teadlikkus elanike sotsiaalsetest 

vajadustest 

Vallamajas on eraldi ruum, kus jagatakse 

riideid kõigile, kel soovi on 

 

Kõigile Are valla lastele on tagatud 

lasteaiakoht 

 

Koostöö valla, Suigu Lasteaed-Algkooli 

ja Are Põhikooli vahel on hea 

 

Olemas sotsiaaleluruumideks 

kohandatavaid ruume 

Elamiskõlblike sotsiaaleluruumide 

puudus 

Koostöö Toidupangaga, hooldekodudega, 

Lastekülaga, koolidega, lasteaiaga 

 

 Noorte lahkumine kodukohast elu- ja 

töökohtade, eriala puuduse või 

sobimatuse tõttu 

 Erasektori ja mittetulundussektori vähene 

kaasatus 
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TERVISHOID 

 Puudub valla terviseprofiil.  

Are perearstipunktis kompetentne ja 

kohalikke elanikke tundev perearsti õde 

Suigu piirkonna perearsti 

vastuvõtuaegade vähesus ei rahulda 

piirkonna vajadusi 

 Perearstipunktide ruumid ei vasta 

nõuetele ning on amortiseerunud  

Meditsiiniteenuste kättesaadavus 

maakonna keskuses. 

Eriarstiabi järjekorrad pikad 

 Vähene terviseteadlikkus 

TURVALISUS 

Ohuolukordadeks väljatöötatud 

kriisikomisjon (kaasatud politseinikud, 

abipolitseinikud ja päästetöötajad)  

 

Suigus ja Niidu külas nõuetekohased 

tuletõrje kustutusvee kohad 

Külades puuduvad nõuetekohased 

võimalused tuletõrje kustutusvee 

saamiseks 

Mitteametliku naabrivalve toimimine 

paikkonniti 

Ametlike naabrivalvepiirkondade vähesus 

Are Valla Tuletõrje Seltsi tegevuse 

taaselustamine 

Hoone on amortiseerunud ning hoone 

vajab kaasajastamist  

Turvaline ja rahulik elukeskkond Tallinn-Pärnu maantee ületamine Are 

alevikus on väga ohtlik 

 

Ülesanded ja arenguvajadused 

Sotsiaalvaldkond 

Sotsiaalvaldkonna vajaduste kaardistamine ja analüüs 

Projektid tööhõive soodustamiseks ning valla töövõimaluste ja ümberõpet kajastava 

info levitamine. 
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Esmatasandi sotisaalabi kindlustamine igale abivajajale 

Erasektori ja mittetulundussektori kaasamine sotsiaalteenuste pakkumisel 

Sotsiaalteenuste ja -toetuste laiendamine 

Sotsiaalpindade renoveerimine ja ehitamine 

Ametnike täiendkoolitamine 

Sotsiaalvaldkonna terviseprofiil 

Tervishoid 

Are alevikus perearsti vastuvõtt ja Suigus perearstiõe vastuvõtt 

Tervislike eluviiside propageerimine ja info levitamine vallaelanikele seminaridel ja 

infopäevadel 

Elanikkonna esmaabi- ja päästeabi alane koolitamine 

Ares ja Suigus asuva perearstipunkti juurdepääsuteede renoveerimine 

Turvalisus 

Naabrivalve planeerimine koostöös vastavate organisatsioonidega 

Aktiivsem koostöö noorsoopolitsei ja kohaliku konstaabliga 

Tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja renoveerimine 

Jalakäijatele VIA Baltica ohutuks ületamiseks vajalike lahenduste leidmine 

2.6. Kultuur ja sport  

2.6.1 Üldinfo 

Kultuuri ja spordiga tegelemiseks ning vaba aja veetmiseks kasutatakse vallas nelja 

erinevat hoonet: Vallakeskust, Suigu Seltsimaja, Are Põhikooli ja Suigu Lasteaed-

Algkooli. Kõige enimkasutatum on Vallakeskuses asuv Are Huvikeskus. Lisaks 

hoonetele saab kasutada ka mitmeid välisrajatisi, neist kõige olulisem on Are mõisa 
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park koos seal asuva laululavaga. 

Vallakeskus 

Asub Are alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla mnt läheduses. Vallakeskuse hoone on ehitatud 

algselt Pärivere sovhoosi kontor-klubiks 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. 

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, pakkudes erinevaid võimalusi inimeste väliste tegevuste mitmekesistamiseks 

(laste mänguplats, jalgpalliväljak, võrkpalliväljak, rulapark jne.). Are Huvikeskuse 

poolse hoone välisosas puudub vajaliku suurusega autode parkimisplats. See tekitab 

probleeme rahvarohkete ürituste läbiviimisel. 

Huvitava 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 Are valla 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. 

Are Põhikool 

Are Põhikooli asub Are alevikus. Põhikool sai täielikult renoveeritud 2009. aastal. 

Põhikooli ruume (saal, söökla jne) saab kasutada erinevate näituste ja ürituste 

korraldamiseks.  

(Täpsem kirjeldus peatükis 2.8.1) 
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Suigu Lastead-Algkool 

Suigu Lasteaed-Algkool asub Suigu küla keskuses. Suigu Lasteaed-Algkooli 

renoveerimine on pooleli. 2011. aastal renoveeriti köök ning oma järge ootavad 

söögisaal ja teised abiruumid. Kooli ruume on võimalik kasutada näituste ja 

väiksemate ürituste korraldamiseks. 

(Täpsem kirjeldus peatükis 2.8.1) 

Are mõisa park 

Looduskaitse all olev Are mõisa park asub Niidu külas ja see renoveeriti 2011. aastal. 

Pargi arendamiseks ja säilitamiseks on vajalik koostada pargi uus hoolduskava ja 

hoolduskava alusel olevad tööd teostada. Park on populaarne suveürituste 

korraldamise koht, kus toimuvad kontserdid, iga-aastased valla laulu- ja tantsupeod 

ning jaanipäeva pidustused. Korraldatakse laagreid ja mängitakse võrkpalli.  Pargis 

tegutseb aktiivselt MTÜ Niidu Küla Selts, kelle eestvedamisel ehitati 2012. aastal 

parki uus laululava. Plaanis on ehitada laste mänguala, külakiik ja ning valmistada 

uued lauad ja pingid. 

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 süvendamine ja korrastamine 

ning korraliku puhkeala loomine. 

2.6.2 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 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 Noortekeskuse 

tegevustuba ja laoruumid. 

Are Huvikeskuse juhtimisel korraldatakse peoõhtuid, teatrietendusi, kontserte ja 
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erinevate tähtpäevade tähistamisi. Regulaarselt toimuvad huvilistele 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. 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. 

Raamatukogud 

 Ares vallas töötavad Are ja Suigu raamatukogu, mille lugejaskond moodustab 

ligi poole valla elanikkonnast. Raamatukogude eesmärk on tagada elanikele 

vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte 

saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist. 

 Raamatukogud kasutavad veebipõhist raamatukogudele mõeldud 

täisfunktsionaalset infosüsteemi URRAM. Raamatukogudes on avatud 

avalikud internetipunktid ja pakutakse printimise teenust, on  ka koopiate 

tegemise võimalus. 

Are Raamatukogu asub Are vallakeskuses. Raamatukogu põhiülesanne on lugejale 

vajalike teavikute kogumine, hoidmine, kättesaadavaks tegemine ja avalike 

andmepankade kasutamise võimaldamine. Külastajatel on võimalus 

raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu tellida puuduvat kirjandust Eesti 

teistest raamatukogudest ja saada vastused päringutele. Ruumid on igapäevatööks 

piisavad, kuid tulevikus on võimalik raamatukogu teenindusruume laiendada. 

Raamatukogus on 4 lugejaarvutit, 1 töökohaarvuti ja kontorikombain. Raamatukogus 

on avalik internetipunkt ja WiFi leviala ning pakutakse väljatrüki ja koopiate tegemise 

teenust. Raamatukogu kasutab elektroonilist kataloogi URRAM. Raamatukogu 

kajastab oma tegemisi ajaveebis aadressil http://areraamatukogu.wordpress.com/ 
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Suigu Raamatukogu asub alates 2006. aasta 1. septembrist Suigu Seltsimajas. 

Projektidega ja Are valla rahastusega on muretsetud uus mööbel. Lisaks on 

raamatukogus kasutusel MTÜ Murru Küla Seltsi poolt muretsetud vahendid (osa 

mööblist, ekraan, pabertahvel jm). Raamatukogus on peale raamatute laenutamise ka 

avalik internetipunkt ja pakutakse printimise, paljundamise, köitmise ning 

lamineerimise teenust. Hoones ja selle lähiümbruses on WiFi leviala. Raamatukogu 

on soe ja valge ning hästi sisustatud, aga vajab sanitaarremonti ja laudpõrandate 

renoveerimist. Kahjuks puudub raamatukogule ligipääs vanadel ja liikumispuudega 

isikutel, sest raamatukogu asub Suigu Seltsimaja teisel korrusel. Kuna arenenud 

riikides rahvas vananeb, siis tuleks leida võimalusi, et tulevikuks on olemas 

raamatukogusse pääsemiseks lift. Nii saab täita Suigu raamatukogu temale pandud 

eesmärki, tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, 

inimmõtte saavutustele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja 

enesetäiendamist.  

Tabel 16. Are ja Suigu raamatukogude statistilised andmed (2013.a)  

 Are raamatukogu 

2013. a 

Suigu raamatukogu 

2013. a 

Töötajad 1 1 

 Kasutajaid 425 120 

Lugejaid  312 113 

Külastusi  5238 2603 

Laenutusi  7673 4765 

Fondide maht 13749 8567 

Allikas: Are ja Suigu raamatukogu   

Suigu Palvela 

Suigu evangeeliumi kristlaste palvela asub Are valas Võlla külas ning on ehitatud  

kohalike meeste poolt enne viimast II maailmasõda. 60-ndatel võeti see ära ja tehti 

algul viljalaoks – kui tollaste kilplaste viljakotid põranda katki vajutasid, kästi maja 

elukorteriteks ehitada ja pandi sinna kohalikud asotsiaalid elama. Nõuka-aja lõppedes 

ehitasid elusolevad algsed ehitajad vanade meestena selle pühakojaks tagasi.   

Tänapäeval toimuvad palvelas regulaarsed jumalateenistused ning koostöös 

vallavalitsusega viiakse kord aastas läbi vallas sündinud laste õnnistamine. 
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2.6.3 Sport 

Are valla kehakultuuriliikumise aluseks on tervisepordialane tegevus, millega luuakse 

võimalikud eeldused ka võistlusspordiks.  

Are valla sporditegevust koordineerib ja korraldab valla noorsootöötaja koostöös 

volikogu  kultuuri- ja spordikomisjoniga ning koolide kehalise kasvatuse õpetajatega. 

Noortele on treenimisvõimalused korraldatud ringitööna.  Valla noorte (7-26a) arv on 

aastatel 2007-2013 kahanenud, mistõttu on koolidel keeruline osaleda 

komplekteeritud meeskonnaga koolispordi üritustel. Samadel põhjustel on 

raskendatud ka treenerite leidmine, puudub motivatsioon, kui ei saada kokku 

võistkonda võistlustel osalemiseks. 

Vallas tegeletakse peamiselt individuaalsete aladega nt lauatennis, koroona, 

suusatamine, rattasõit, sangpomm. Osaletakse rahvajooksudel, sarijooksudel, 

orienteerumisneljapäevakutel jne.  

Vallas tegutseb tugev võrkpallimeeskond, kes osaleb edukalt Pärnumaa võrkpalli 

meistrivõistlustel I liigas. Tegutsevad veel noorte jalgpallimeeskond ja  

harrastusvõrkpalli naiskond, kes osalevad väiksematel turniiridel ja võistlustel JUDO. 

Valla ainuke spordisaal (mõõtmetega 24*12m) asub Are vallakeskuses. Seda ja ka 

Suigu seltsimaja saali kasutatakse nii treeninguteks kui ka kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimiseks. Vallal puudub nõuetele vastav spordiväljak kergejõustikulade 

harrastamiseks. 

Tervisespordi harrastamiseks kasutatakse Are alevikus asuvat 1,1 km pikkust 

valgustamata ja pikendamist vajavat kergliiklusteed, mida kasutatakse 

rulluisutamiseks, rattasõiduks, kepikõnniks, jooksmiseks. Suigu küla keskuses asuv 

kergliiklustee on ca 400 meetrit pikk ja samuti valgustamata.  

Are vald arendab vabatahtliku sporditöö edendamiseks koostööd Eesti 

Maaspordiliiduga “Jõud”, Pärnumaa Spordiliidu ja teiste spordiklubidega. 

Organiseeritakse ja korraldatakse ülevallalisi spordiüritusi, 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 vastu, sportlaste andmebaasi korrastamine ja sportlaste toetamine. Oluline on 

külade spordi taristu arendamine.  

Rajamisel on Are mõisa pargi ja sellega piirneva karjääri territooriumile tervisespordi 

rada, kus on võimalik joosta, jalgrattaga sõita ja talvel suusatada. Noorte algatusel on 

käsil jalgpalliväljaku rajamine Are Vallakeskuse lähistele. 
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2.6.4 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Kultuurivaldkond üldiselt 

Mitmekesiste võimalustega suur 

Vallakeskus 

Vallakeskuse osa ruume vajavad 

renoveerimist (lava, suur saal, kohvik, 

jõusaal, naiste WC, vanad kinoruumid, 

vanad sideruumid jm). Puudub 

Vallakeskuse suure saali ja lava 

esitlustehnika ja akustikaseadmed. Hetkel 

kasutuses olev valgustus-, muusika- ja 

heliaparatuur on iganenud  ja 

amortiseerinud ning vajab kiiret 

väljavahetamist. Vajalik on soetada uued 

lava- ja suure saali kardinad. 

Vajadus on luua eraldi bändiruum 

Are mõisa pargis mitmekülgsed 

võimalused kultuuriürituste läbiviimiseks 

Are mõisa pargi kõrval asuv karjäär vajab 

korrastamist 

Are mõisa pargis renoveeritud laululava ja 

tantsuplats 

Puuduvad lauad-pingid, külakiik, laste 

mänguväljak jms  

Suigu Seltsimaja pakub võimalusi 

kokkusaamis- ja tegevuskohana, samuti 

saab rentida ruume, heli-ja valgustehnikat 

üritusteks. 

Hoone välisfassaad on soojustamata. 

Puudub vajalik statsionaarne lavatehnika 

ja lavariietus. Vajalik majaümbruse 

korrastamine.  

Suigu küla mänguväljak Mänguväljak vajab täiendamist ja 

renoveerimist 

Suurenenud osalemine huviringides Huviringide ühekülgsus ja ruumide ning 

vahendite puudumine 

Regulaarselt toimuv laulu- ja tantsupidu Laulu- ja tantsupeol vähene publiku huvi 

Traditsioonilised käsitöö kursused ja 

näitused 

Käsitööruumid vajavad renoveerimist ja 

arendamist ning näitusepinnad laiendamist 

Raamatukogud 
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Are vallas on kaks raamatukogu (Are 

alevikus ja Suigu külas), kus on 

mitmekesine raamatufond 

Ressursside piiratus uute kogude 

soetamiseks 

Mõlemas raamatukogus on 

internetipunktid, korralikult toimiv WiFi 

leviala 

Raamatukogude arvutipark  vajab 

uuendamist 

Koolitatud personal ja heal tasemel 

teenindus 

Elanikkonna vananemisest tingitud 

lugejaskonna vähenemine 

Hea koostöö teiste raamatukogudega, 

valla  koolide ja lasteaiaga 
 

Are Valla Lehe artiklite kirjete lisamine 

kodulooportaali 

 

Sport 

Toimiv jõusaal Jõusaal vajab laiendamist (rohkem ruumi 

ja vahendeid, puudub ventilatsioon) 

Vallal olemas noorsootöötaja  Osaline tööaeg 

Pärnu-Jaagupi spordikeskuse ja Tootsi 

ujula lähedus 

Koolidel puuduvad kaasaegsed 

sportimistingimused  

Miinimumnõuetele vastava spordisaali 

olemasolu Vallakeskuses 

Väliste spordirajatiste puudumine või 

vähesus (nt palliplatsid, mänguväljakud, 

terviserajad, väline jõusaal, diskgolf) 

Suigu lasketiir Lasketiir vajab renoveerimist   

 Are Jahimeeste seltsil lasketiir ja jahimaja 

puuduvad 

Spordiliidu poolt korraldatavad 

spordiüritused (“Rohelise Jõemaa 

mängud” ja erinevad maakondlikud 

võistlused) –  siduv spordisüsteem 

Kohapealsete spordiürituste vähesus, 

harrastussportlaste vähesus 

Tugev võrkpallimeeskond Erinevate spordiringide vähesus 
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Arenguvajadused ja ülesanded 

Kultuurivaldkond üldiselt 

Vallakeskuse siseruumide ja ümbruse väljaarendamine ja rekonstrueerimine  

Vallakeskuse suure saali esitlustehnika, akustikaseadmete, valgustus-, muusika- ja 

heliaparatuuri ning lava ja suure saali kardinate uuendamine 

Väikese saali esitlustehnika soetamine ja akustika parandamine 

Fuajee akustika parandamine 

Naiste WC ja kohvikuruumide renoveerimine ning jõusaali laiendamine, 

renoveerimine, ventilatsiooni lahendamine 

Muuseumitoa loomine 

Bändiruumi loomine 

Vahendite suurendamine kultuurielu korraldamiseks ja läbiviimiseks läbi projektide 

kirjutamise 

Külalisetenduste- ja kontsertide korraldamine 

Võimaluste loomine kultuuriseltside, omaalgatuslike mittetulunduslike 

organisatsioonide tekkeks ja toetamiseks 

Valdadevahelise koostöö tõhustamine 

Kohaliku rahvakultuuripärandi säilitamine, koduloolise uurimistegevuse arendamine ja 

tähtsustamine 

Erinevate huvialategevuste mitmekesistamine 

Raamatukogud 

Raamatukogude sisustuse uuendamine ning täiendamine 

Ürituste ja näituste läbiviimine 

Infotehnoloogia seadmete kaasajastamine 

Sport 

Vallaülese spordijuhi (spordiinstruktor/kehalise kasvatuse õpetaja) koha loomine  

Tervisespordi edendamine läbi valgustatud kergliiklusteede ehitamise  

Eestvedajate toetamine 

Koolispordi aktiviseerimine 

Lastele ja noortele suunatud sportliku tegevuse toetamine 

Suusaradade ja liuväljade arendamine Are ja Suigu piirkonda 

Külamängude jm. valla sporditraditsioonide väljakujundamine 

Spordiinventari täiustamine ja kaasajastamine 

Valla kesksete spordiehitiste (spordisaal, jõusaal, tervisespordirajad, mänguväljakud, 

jalgpalliväljak, võrkpalliväljak) väljaarendamine 

Spordiväljaku rajamine Are Põhikooli juurde 

Spordiväljaku rajamine Suigu Lasteaia-Algkooli juurde 

Harrastusspordi propageerimine ja kaasamine  

Spordiklubide tekkimise soodustamine 
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2.7. Kodanikuühiskond ja külaliikumine 

2.7.1 MTÜ Hoolivad Südamed 

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. 

2.7.2 Eakate ajaviiteklubi "Pääsusilmad" 

Ajaviiteklubi loodi 01.12.2010. aastal ja asutajaliikmeid oli kakskümmend. Koos 

käiakse vallakeskuses kaks kord kuus, mil  ühel korral toimub lauluklubi üritus. Klubi 

eesmärgiks on eakate sisukas ajaveetmine. 

2.7.3 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. 

2.7.4 Murru Küla Selts 

Seltsi eesmärgiks on Murru küla, aga ka Suigu, Tabria ja Võlla külade arendamine ja 

seltsielu edendamine. Toimuvad koosolekud ja koosviibimised ning korraldatakse 

jaanituld Murru külas. Mitmeid aastaid arendatud Suigu Seltsimajas töötavad kohvik 

ja Suigu raamatukogu, tegutseb seltsing „Tuluke“ ja toimuvad tegevustoad noortele. 

Neile organiseeritakse erinevaid üritusi. Kohvikus korraldatakse erinevaid maali- ja 

fotonäitusi. 

2.7.5 Lepplaane Külaselts  

Seltsi kuulub 10 inimest. Seltsi põhitegevus haakub kõige enam külaplatsi arendamise 

ja kultuuri- ning spordiürituste läbiviimisega. Ehitatud on bussiootepaviljon ning 

väliürituste tarvis uus välikäimla. Laste turnimisplatsi täiendatakse igal aastal. Plaanis 

on ehitada uued spordiväljakud. Kultuuriüritustest on seni tähtsaim olnud Lepplaane 

küla kokkutulek, kus osales 170 inimest. Igal aastal 24. veebruaril toimub 
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traditsiooniline rahvamatk. 

2.7.6 Niidu Küla Selts 

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“. 2011. aastal esitati PRIA meetmesse 3.2 

taotlus pargis asuva laululava ja välisvalgustuse renoveerimiseks, millele saadi ka 

jaatav vastus (toetus summas 43 891 eurot). 

2.7.7 MTÜ Lõimemäe 

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. 

2.7.8 Are Jahimeeste Selts 

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 rajamine, mis aitaks kaasa 

jahinduse ja laskespordi arengule Are vallas. 

2.7.9 Suigu Jahimeeste Selts 

Suigu seltsis on samuti üle 30 liikme. Seltsi omanduses on Murru külas asuv Suigu 

lasketiir koos väikese suvilaga. Hoone ja lasketiir vajavad renoveerimist.  

2.7.10  Are Valla Tuletõrje Selts 

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. Vanem auto (GAZ-66), mis on hea maastikuläbimise võimega, renoveeriti 

täielikult. Uuem auto (GAZ-53) müüdi valla poolt maha.  

Edasiseks tegevuseks vajab selts korralikke soojustatud ruume, et tagada aastaringne 

valmisolek. Kaugemas perspektiivis vajab väljavahetamist ka tuletõrjeauto, sest 

olemasolevale on raske leida varuosi.  
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2.7.11  MTÜ Elbu Küla Selts 

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. Edasine arendustöö vajab suuremat tuge ja 

toetamist.  

2.7.12 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Kodanikuühiskond ja külaliikumine 

Aktiivseid seltse ja kodanikeühendusi 

tekib juurde 

Eestvedajad kipuvad väsima 

Valla poolt palju ruume erineva 

seltsitegevusega tegelemiseks 

Osad vallakeskuse ruumid vajavad 

jätkuvalt renoveerimist   

Aktiivne vabatahtlike tuletõrje komando Ruumid amortiseerunud ja ebapraktilised 

Aktiivsed eakate ajaviiteklubid ja 

seltsingud  

Ei ole registreeritud MTÜ-na ning 

puuduvad võimalused toetuste 

taotlemiseks 

Tugevad jahiseltsid Suigu lasketiir vajab renoveerimist 

Mitmed külaseltsid Elbu, Niidu, Lepplaane ja Suigu 

külaplatsid vajavad ehitamist ja 

korrastamist  

 

Arenguvajadused ja ülesanded 

Kodanikuühiskond ja külaliikumine 

MTÜ Hoolivad Südamed tegevustuba vajab arendamist  

Elbu külaplatsile vajalik püstitada erinevaid rajatisi seltsielu edendamiseks 



 

Are valla arengukava 2014-2024 

 

  

  

  

  

  55 

 

Niidu külaseltsi kasutuses oleva Are mõisa pargi rajatised (kiik, toolid ja lauad) vajavad 

renoveerimist 

Lepplaane külaseltsi külaplats vajab ehitamist vastavalt koostatud projektile  

Murru küla seltsi hallata olev Suigu Seltsimaja vajab välist soojustamist ja hoone ümber 

külale erinevate spordi- ja puhkerajatiste püstitamist (külakiik, palliplatsid jms), 

lavatehnika ja lavariietuse soetamine  

Suigu jahimeeste lasketiir ja suvilahoone vajavad renoveerimist 

Are Jahimeeste Seltsi lasketiiru ja jahimaja ehitamine  

Are Valla Tuletõrje Seltsi ruumide renoveerimine 

2.8. Haridus ja noorsootöö 

2.8.1 Haridusasutused 

Are vallas on 2 haridusasutust, Are Põhikool (Are PK) ja Suigu Lasteaed-Algkool 

(Suigu LAK). 

Are Põhikool 

Are Põhikool asub Are alevikus Kooli tänaval. Kooliharidust antakse Ares alates 

1829-ndast aastast. Kool paikneb 1968. aastal ehitatud hoones. Koolimajale on tehtud 

juurdeehitus 1989. aastal ja kooli territoorium hõlmab 2299,77 m². Koolimaja on 

põhjalikult renoveeritud 2009. a. Lisaks põhihariduse omandamisele on Are 

Põhikoolil pikk laulu- ja tantsupidudel osalemise traditsioon. Kuulsust on koolile 

toonud kodu-uurimustööd, ainealaste olümpiaadide kõrged kohad vabariigis ja 

maakonnas ning spordisaavutused. Are Põhikooli lõpetajad jätkavad oma haridusteed 

peamiselt Pärnu linna gümnaasiumites ja kutseõppeasutustes (vt Tabel 20). Are 

Põhikooli õpilased osalevad igal suvel valla töö-ja puhkelaagris. Alates 1988. aastast 

toimuvad Soome Lehtimäki kooliga iga-aastased õpilasvahetused. 

2013/2014 õppeaastal õppis koolis 83 õpilast ning 2014/2015 õppeaastal 90 õpilast. 

Lähema viie aasta jooksul suureneb Are Põhikooli õpilaste arv veelgi (vt Tabel 17). 

Õpilaste arvu vähesuse tõttu on 2014/2015 õppeaastal Are Põhikoolis kaks liitklassi 

(kokku seitse klassikomplekti), kuid alates 2015. aasta sügisest suureneb laste arv sel 

määral, et klassikomplekte peab olema 8. Lähema viie aasta jooksul  on Are 

Põhikoolis prognooside kohaselt 9 klassikomplekti ja  liitklassid tuleb likvideerida.  
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Suigu Lasteaed-Algkool 

Suigu Lasteaed-Algkool tegutseb alates 1988/1989 õppeaastast Are valla teises 

suuremas keskuses, Suigu külas. Kool on 4-klassiline ja alates 2003-st aastast on 

hoones ka Are valla ainus lasteaed. Traditsiooniliseks on kujunenud erinevad 

pereüritused, kus lisaks lastevanematele osaleb aktiivselt Suigu küla elanikkond. 

Edukad ollakse laulu- ja spordivõistlustel. 

Suigu algkoolis õpib 2014/2015 õppeaastal 12 last ning lähiajal võib laste arv pisut 

kasvada, kuid jääb keskeltläbi 15 lapse piiresse (vt Tabel 17). Taoline laste arv ei 

võimalda nelja klassi eraldi õpetada, mistõttu jääb Suigu kooli puhul olema alati kaks 

liitklassi. Suigu algkooli lõpetajad õpivad edasi peamiselt Pärnu linna 

haridusasutustes ja Are Põhikoolis (vt Tabel 19).  

Suigu lasteaias käib 2014/2015 õppeaastal 70 last. Kõigile Are valla lastele on tagatud 

lasteaia koht. 

2014. aasta suvel moodustati tekkinud lasteaia järjekorra tõttu neljas lasteaiarühm. 

Rühmaruumid rajati algkooli ruumidesse ning klassiruumid koliti ümber õpetajate 

tuppa ning direktori kabinetti. Direktori kabinetiks ja õpetajate toaks sai endine 

perearsti kabinet. 

Lasteaia õuealal on igale rühmale 2005.a rajatud eakohased mänguväljakud. Uuel 

rühmal puudub mänguväljak, mistõttu kaks vanemat rühma kasutavad üht väljakut. 

 

Tabel 17. Põhikooliealiste laste arvu dünaamika 2008-2019 

Õppeaasta 

2
0
0
8
/0

9
 

2
0
0
9
/1

0
 

2
0
1
0
/1

1
 

2
0
1
1
/1

2
 

2
0
1
2
/1

3
 

2
0
1
3
/1

4
 

2
0
1
4
/1

5
 

2
0
1
5
/1

6
 

2
0
1
6
/1

7
 

2
0
1
7
/1

8
 

2
0
1
8
/1

9
 

Are Põhikoolis 

õpilasi 
107 105 81 81 83 83 90 96 96 95 95 

Suigu Lasteaias-

Algkoolis õpilasi 
18 18 23 21 17 15 11 14 12 15 17 

Teiste ov-te 

õpilased Suigu 

Lasteaias-

Algkoolis ja Are 

Põhikoolis 

18 23 25 12 12 14 12  -   -   -   -  

Are valla õpilased 

teistes ov-s 
36 38 22 22 20 21  27  -   -   -   -  
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Tabel 18. Prognoositav 1. klassi õpilaste  arv Are valla haridusasutustes 2015-2021 

Õppeaasta Lapsi kokku Are Põhikoolis Suigu Lasteaias-

Algkoolis 

2015/16 16 12 4 

2016/17 11 7 4 

2017/08 15 12 3 

2018/19 21 14 7 

2019/20 12 7 5 

2020/21 20 15 3 

2021/22 14 10 4 

 

Tabel 19. Suigu Lasteaia-Algkooli lõpetajate edasiõppimine aastatel 2008-2014 

Õppeaasta  Lõpetas 4. klassi Jätkasid Are 

Põhikoolis 

Jätkasid 

Pärnus 

2007/08 3 1 2 

2008/09 5 2 3 

2009/10 2 1 1 

2010/11 6 4 2 

2011/12 4 3 1 

2012/13 5 2 3 

2013/14 8 3 5 
 

Tabel 20. Are Põhikooli lõpetajate edasiõppimine 2008-2014 

Õppeaasta  Lõpetajate 

arv 

Jätkasid 

gümnaasiumi

s 

Jätkasid 

kutseõppeasutuses 

Tööle või koju 

2007/08 23 9 12 2 

2008/09 22 6 14 2 

2009/10 21 5 14 - 

2010/11 11 5 6 - 

2011/12 7 1 5 1 

2012/13 8 5 3 - 

2013/14 11 3 7 1 
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Tabel 21. Are valla laste huvikoolides õppimise dünaamika 2007-2015 

Õppeaast

a  

Pärnu 

Muusikakoo

l 

P-Jaagupi 

Muusikakool 

Pärnu 

Spordikool 

Pärnu 

Kunstide 

Maja 

Pärnu  

Loodus-

maja 

KOKKU 

2007/08 0 0 0 0 0 0 

2008/09 0 5 0 0 0 5 

2009/10 3 2 1 1 2 9 

2010/11 2 3 0 2 1 8 

2011/12 4 5 1 2 0 12 

2012/13 4 7 1 3 0 15 

2013/14 2 5 1 2 1 11 

2014/15 4 4 2 2 0 12 

Viimastel aastatel on olulisel määral suurenenud huvihariduse omandajate üldarv (vt 

Tabel 21). Kui 2008. a õppis huvikoolides 5 last, siis alates 2011. aastast osaleb neis 

üle kümne lapse. Arenguid arvestades suureneb huvikoolides õppimine lähimatel 

aastatel veelgi ja seda põhjusel, et on suurenenud elanike materiaalsed võimalused. 

Huvihariduse omandamist toetatakse lisaks lastevanemate poolt makstavale tasule ka 

valla eelarvest. 2015. aastal on huvikoolidele ette nähtud toetus ca 18 tuhat eurot.  

Tabel 22. Õpetajate soolis-vanuseline ja hariduslik koosseis Are Põhikoolis ja Suigu 

Lasteaias-Algkoolis (jaanuar 2015) 

 Õpetajaid 

kokku 

Sugu Vanus 

Mees Naine Alla 

30 

30 – 45 46 – 60 Üle 60 

Are 

Põhikoolis 

õpetajaid 

 

14 

 

1 

 

13 

 

1 

 

3 

 

4 

 

6 

Suigu 

LAK-is 

õpetajaid 

 

14 

 

1 

 

13 

 

2 

 

5 

 

7 

 

- 

Õpetajate haridus 

 Kvalifikatsioonile vastavad õpetajad Kvalifikatsioonita  

õpetajad  Kõrgharidus Kesk-eri haridus 

Are 

Põhikoolis  

 

12 

 

- 

 

2 

Suigu 

LAK-is 

 

10 

 

2 

 

2 

 

Are koolides ja lasteaias on täna tööl valdavalt kvalifikatsioonile vastavad õpetajad (vt 

Tabel 22). Are koolis on ligemale pooled õpetajatest üle 60 aastased,  Suigu LAK-is 

kuuluvad pooled õpetajatest 46-60-aastaste  vanusegruppi. 
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Kokkuvõttes võib märkida, et õpilaste arv Are Põhikoolis hakkab lähiaastatel 

kasvama, sellega seoses kaovad liitklassid. Renoveeritud koolimajas on lastele loodud 

väga head  tingimused, seevastu Suigu Lasteaias- Algkoolis on uue rühma loomisega 

tekkinud kooli osas ruumipuudus. 

Probleemina on esile kerkimas ka riiklik rahastus õpetajate palkade osas, mis 2014. ja 

2015. aastal on piisav 9 klassikomplekti tarbeks (9 klassikomplekti puhul on 

õpetajatele tagatud riiklik õpetaja miinimumpalk ja 20 % suurune lisatasu). 

Liitklasside kaotamisel Are Põhikoolis ja kahe kooli allesjätmisel tuleb valla eelarvest 

õpetajate palkadeks juurde maksta ca 26 tuhat eurot aastast või jätta õpetajad ilma 

võimalikest lisatasudest. Madal töötasu võib põhjustada heade õpetajate siirdumist 

mujale tööle.  

 

2.8.2 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 Põhikoolis, Suigu Lasteaed-

Algkoolis, Are Huvikeskuses, Suigu Seltsimajas ja Are ANK-is. 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. 2014. aastal Are vallas tegutsevad huviringid 

Huviring Osavõtjate arv Toimumiskoht 

Loodusring 38 Are PK 

Arvutiringid  14 Are PK 

Rahvatantsuringid 32 Are PK 

Mudilaskoor 12 Are PK 

Lastekoor 12 Are PK 

Inglise keel  12 Are PK 

Tantsuring 8 Suigu LAK 
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Arvutiring 15 Suigu LAK 

Muusikaring 9 Suigu LAK 

Loovusring 25 Suigu Seltsimaja 

Judo 10 Huvikeskus 

Lauluring 20 Huvikeskus 

Näitering (2 ringi) 22 Noortekeskus 

Kodutütred 35 Noortekeskus 

2.8.3 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) koolide 

pedagoogide, Suigu Seltsimaja 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 algatamisse ning arendamisse 

 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 

Noortekeskus kasutab erinoorsootöö läbiviimiseks seikluskasvatuse meetodit.   

Kriminaalpreventatiivse töö arendamiseks teeb noortekeskus koostööd alaealiste 

komisjoniga.  

Noortekeskuse ruumid (noortetuba ja jõusaal) asuvad Are Vallakeskuses. 

Noortekeskuse lahtioleku aegadel on noorte tegevuste läbiviimiseks kasutada ka suur 

saal ja lava. Kahel päeval nädalas on noortele avatud Suigu Seltsimaja, kus noortega 
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tegeleb ringijuhendaja. 

2.8.4 Hinnangud olukorrale 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Haridusvaldkond üldiselt 

Kvalifitseeritud ja kompetentsed 

õpetajad 

Vähe noori õpetajaid  

Lapsevanemal võimalus valida, 

millisesse kooli laps panna 

Mõningane konkurents koolide vahel 

õpilaste osas 

Koolide ühisettevõtmised (looduslaager, 

ühiskontserdid, matkad, õpetajate ühised 

koolitused, Suigu algkooli õpilaste 

tehnoloogiatunnid Are Põhikoolis) 

Mõlemal asutusel eraldi mitmeid 

osakoormusega spetsialiste ja õpetajaid 

(majandusjuhataja, logopeed, jne) 

Hea koostöö koolide ja kohaliku 

omavalitsuse vahel 

Riiklik rahaeraldis põhikoolile on piisav 

ainult 9 klassikomplekti jaoks 

KOV toetab huvihariduse omandamist 

väljaspool valda 

Riik ei toeta huvihariduse omandamist  

Õpilased osalevad aktiivselt Are 

Huvikeskuses ja Suigu Seltsimajas 

toimuvates tegevustes (ringides) 

Puudub nooremale  koolieale  mõeldud 

spordiring 

KOV toetab vähekindlustatud laste 

osalemist õppeekskursioonidel 

 

Valla alaealiste komisjoni olemasolu Vähene ennetustöö 

Vald toetab koolilõunaid Riigipoolne tugi ei taga täielikult 

koolilõuna maksumust 

Koolid asuvad valla kahes suuremas 

keskuses ja on õpilastele hästi 

kättesaadavad 

Õpetajate palgaraha ja investeeringute 

jaotumine kahe kooli vahel vähendab 

võimekust ja pärsib arengut 

Õpilaste ja lasteaialaste transpordi hea 

korraldus valla bussidega 

Suuremas bussis tihti kohtade puudus 
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 Maakonnaliinid ei taga täielikult õpilaste 

liikumisvajadusi 

Õpetajad tunnevad peresid, nende 

olukorda 

 

Klassiväline töö õpilastega, 

pikapäevarühma olemasolu koolides 

 

Are Põhikool 

Väikesed klassid Liitklassid 

Arvutiklassi olemasolu, arvutiõpe alates 

esimesest klassist 

Arvutite kiire vananemine 

Head tulemused olümpiaadidel  

Raamatukogu olemasolu  

Kvalifitseeritud ja kompetentsed 

õpetajad 

Noorte õpetajate vähesus 

Renoveeritud koolimaja ja koostatud 

välisrajatiste (spordiplatsid jms) projekt 

Välised spordirajatised vajavad 

renoveerimist ja uuendamist 

Kaasaegne poiste tööõpetusklass Vähene tööõpetusklasside võimaluste 

kasutamine, ja uuendamist vajav 

kodundusklass 

Sõprussidemed Lehtimäki kooliga alates 

1988.a 

Seoses Lehtimäki kooli 6-klassiliseks 

muutmisega võiks mõelda nooremate 

klasside õpilasvahetusele 

Suigu Lasteaed-Algkool 

Renoveeritud köök, rühmaruumid, 

küttesüsteem, vahetatud aknad ja 

välisuksed 

Renoveerimist vajavad osad siseruumid, 

katus, fassaad 

Lastevanemate huvi toimuvate ürituste 

suhtes 

Bussidega sõitvate lasteaialaste vanemate 

vähene lasteaia külastus 
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Laste erinevat vanust arvestav lasteaia 

mänguväljak 

Mänguväljak vajab kuivendamist, 

uuendamist. 2014. a sügisel loodud 

lasteaiarühmal puudub mänguväljak. 

KOV kompenseerib vajadusel pere teise 

ja enama lapse lasteaiatasu 

 

Koostöö Suigu Raamatukogu ja Murru 

Küla Seltsiga 

 

Laste õppevälist aega toetav tegevus 

(ekskursioonid, väljasõidud, 

pikapäevarühm) 

 

Sportimisvõimalused Suigu Seltsimajas  Puudub spordiväljak 

Maja  ümbrus haljastatud Maja ümbruse sõiduteed vajavad 

renoveerimist  

Väga tegus hoolekogu  

Kõigile lastele tagatud lasteaiakoht  

Huviharidus ja huvitegevus 

Vald toetab huvihariduse omandamist Ressursside puudus 

Head tulemused huviringide õpilaste 

esinemisel näitustel, kontsertidel ja 

võistlustel 

Vähene motiveeritus osaleda ringides 

Õpilastel võimalus osaleda mitmetes 

huviringides 

Huviringi juhendajate vähesus 

Noorsootöö 

Noortekeskuse olemasolu Ruumide vähesus 

Renoveeritud noortetuba Noortekeskuse välisrajatiste puudumine 

(palliplatsid, skatepark, laste 

mänguväljak, uisurajad jms) 

Vald toetab noorte omaalgatust ja 

koostööd teiste noortekeskustega   

 



 

Are valla arengukava 2014-2024 

 

  

  

  

  

  64 

 

Aktiivse noorsootöötaja olemasolu  Vabatahtlike puudumine 

Toimiv noorsootöö võrgustik valla 

allasutuste vahel 

 

Erinoorsootöö, toimiv ja pidev 

seikluskasvatuse läbiviimine riskirühma 

noortele. 

Ressursside vähesus 

Toimiv õpilasmalev Vähe töövõimalusi 

 

 

Ülesanded ja arenguvajadused 

Haridusvaldkond üldiselt 

Valla haridusasutuste ühendamine üheks terviklikuks asutuseks, Suigus asuva 

algkooli liitmine Are Põhikooliga 

Liitklasside kaotamine  

Ühise haridusasutuse juhtkonna loomine ning ühiste õpetajate ja spetsialistide 

meeskonna loomine 

Sihipärane tegevus valla kooli hea maine ja oma näo kujundamisel 

Sotsiaalse turvalisuse pakkumine 

Lastevanemate senisest suurem kaasamine kooliellu 

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 

Korralike võimaluste loomine kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks  

Õpikeskkonna parandamine ja kaasajastamine 
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Personali koolitamine 

Kooli kontserdi traditsiooni loomine 

Are Põhikool 

Kooli ühendamine Suigu Lasteaia-Algkooliga ühiseks asutuseks  

Õuesõppeklassi ja spordiväljaku ehitamine 

Töökasvatuse edendamine, kooliaia ja maja ümbruse korrastamine koos lastega  

Õpilasmaleva traditsiooni jätkamine 

Väikeprojektide läbiviimine õppetöö parendamiseks 

Õpilasesinduse aktiviseerimine 

Suigu Lasteaed-Algkool 

Lasteaia-Algkooli ühendamine Are Põhikooliga ja algkooli osa kolimine Are 

Põhikooli 

Valla ainukese lasteaia alatine säilitamine Suigu külas eesmärgiga tagada 

tasakaalustatud piirkondade areng 

Suigu Lasteaia renoveerimine (saal, katus, fassaad, koridorid, fuajeed, WCd) 

Uuele rühmale mänguväljaku rajamine  

Väikeprojektide läbiviimine õppetöö parendamiseks 

Mänguväljakute kuivendamine, uuendamine 

Maja juurdepääsuteede renoveerimine 

Endise tuletõrje veevõtukoha likvideerimine ja tsiviilvarjendi korrastamine 

Huviharidus ja huvitegevus 

Kohapealse huvitegevuse arendamine 

Huvihariduse jätkuv toetamine 

Noorsootöö 
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Kriminaalpreventiivse sisuga programmide/projektide planeerimine ja teostamine 

koostöös alaealiste komisjoniga 

Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine 

Noorte omaalgatuse ja aktiivsuse hoidmine/tõstmine (noorte volikogu) 

Ettevõtlikkuse arendamine lastes ja noortes (iseseisev ürituste korraldamine, 

näidendites osalemine jms) 

Noorte kaasamine valla kultuuriliste ja sportlike ürituste 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 
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 Vallavalitsuse hea koostöö mittetulundus- ja erasektoriga 

 Mitmekülgsete võimalustega avalikud hooned 

Nõrgad küljed: 

 Tasuvate töökohtade vähesus Are vallas 

 Esineb sotsiaalset sallimatust ja passiivsust ning alkoholismi 

 Negatiivsed rahvastikuprotsessid  

 Madal ettevõtlusaktiivsus  

 Valla elanike Eesti keskmisest madalam palga- ja elatustase 

 Teede, internetiühenduse, elektrivõrgu halb olukord 

Võimalused 

 Kultuurilise identiteedi aktiivne kasutamine valla tutvustamisel  

 Valla atraktiivsuse ja maine tõstmine 

 Vahendite suurendamine läbi erinevate projektitaotluste 

 Koostöö arendamine naaberomavalitsustega ja sõprusvaldadega nii Eestis kui 

välismaal. 

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

Ohud 

 Pärnu maakonna elanikkonna vähenemine ja vananemine 

 Riigi nõrk regionaalpoliitika  

 Ettevõtluse vähesus 

 Kuritegevus 

 Kvalifitseeritud tööjõu liikumine välismaale 
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4. ARENGUVISIOON “ARE VALD 2024” 

 

 ARE VALD 2024 

 

   AAArrreee   vvvaaalllddd   ooonnn   aaatttrrraaakkktttiiiiiivvvnnneee   jjjaaa   kkkiiiiiirrreeelllttt   

aaarrreeennneeevvv   vvvaaalllddd   PPPääärrrnnnuuummmaaaaaalll      

   AAArrreee   vvvaaalllddd   ooonnn   pppuuuhhhtttaaa   jjjaaa   tttuuurrrvvvaaallliiissseee   

eeellluuukkkeeessskkkkkkooonnnnnnaaagggaaa,,,   sssoootttsssiiiaaaaaalllssseeelllttt   

aaarrreeennneeennnuuuddd,,,   hhhaaarrriiiddduuusssttt   jjjaaa   hhhaaarrriiitttuuusssttt   

vvväääääärrrtttuuussstttaaavvv   vvvaaalllddd   

   AAArrreee   vvvaaalllddd   ooonnn   sssäääääässstttvvvaaa   aaarrreeennnggguuu   

pppõõõhhhiiimmmõõõtttttteeeiiiddd   jjjääärrrgggiiivvv,,,   eeetttttteeevvvõõõtttllluuusssttt   

sssoooooosssiiivvv   jjjaaa   eeetttttteeevvvõõõtttllliiikkkkkkeee   iiinnniiimmmeeesssiii   

vvväääääärrrtttuuussstttaaavvv   vvvaaalllddd   

   AAArrreee   vvvaaalllddd   ooonnn   hhhaaalllddduuussssssuuuuuutttllliiikkk   jjjaaa   

kkkoooooossstttööööööddd   ttteeegggeeevvv   pppaaarrrtttnnneeerrr   
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5. ARE VALLA ARENGUMUDEL 

Are valla arengumudeli ülesandeks on määratleda valla 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 valla arenguvisiooni realiseerumiseni. 

Arenguvisioon “Are vald 2024”: 

 Are vald on atraktiivne ja kiirelt arenev vald Pärnumaal 

 Are vald on puhta ja turvalise elukeskkonnaga, sotsiaalselt arenenud, 

haridust ja haritust väärtustav vald 

 Are vald on säästva arengu põhimõtteid järgiv, ettevõtlust soosiv ja 

ettevõtlikke inimesi väärtustav vald 

 Are vald on haldussuutlik ja koostööd tegev partner 

Arenguvisioonist tulenevalt on Are valla strateegilised peaeesmärgid järgmised: 

1. Are vald pakub oma elanikele turvalist ja meeldivat  elukeskkonda 

Are vald 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 vallaelanike keskkonnateadlikkust läbi erinevate 

heakorrakampaaniate ning uuendatakse tegevuskava kohaselt keskkonnataristu 

objekte.  

Vallakeskuse renoveerimise ja väljaarendamisega loob Are vald 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 (külakiik, 

toolid ja lauad jms) ning lisaks korrastatakse karjäär koos kaldaalaga. Mitmes külas 

on planeerimisel palliplatsid ja mänguväljakud. 

Terve elukeskkonna lahutamatuks osaks on kvaliteetsed ja kättesaadavad sotsiaal- ja 

tervishoiuteenused. Are vald on võtnud üheks prioriteediks sotsiaal- ja 

tervishoiuvaldkonna teenuste kaasajastamise ja vallaelanikele lähemale toomise. 

Lõpetatud on sotsiaalmaja ehitus, renoveeritakse sotsiaalkortereid. 
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Tegevussuund:  Turvalisus 

Ülesanded: 

 Naabrivalve tegevuste toetamine 

 Konstaabli aktiivsem tegevus vallas 

 Ennetuslik töö  

Tegevussuund:  Looduskeskkond 

Ülesanded: 

 Valla visuaalse väljanägemise parandamine 

 Keskkonnateadlikkuse tõstmine 

 Vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine 

 Valla loodusväärtuste korrastamine ja parem eksponeerimine  

 

Tegevussuund:  Vaba aja veetmise võimalused 

Ülesanded: 

 Vallakeskuse väljaarendamine  

 Kultuuri- ja spordielu toetamine ja mitmekesistamine 

 Kultuuri- ja spordirajatiste renoveerimine ja uute ehitamine 

 Traditsiooniliste ürituste korraldamine 

 Klubilise-seltsilise tegevuse toetamine ja aktiviseerimine 

Tegevussuund:  Sotsiaal- ja tervishoiuteenused 

Ülesanded: 

 Sotsiaalvaldkonna ehitiste väljaarendamine 

 Tervislike eluviiside propageerimine ja tervishoiu teadlikkuse 

tõstmine 



 

Are valla arengukava 2014-2024 

 

  

  

  

  

  71 

 

 Tervishoiuteenuste mitmekesistamine ja väljaarendamine 

2. Are on soodsa ettevõtluskeskkonnaga ja ettevõtlikke inimesi väärtustav vald 

Are vallal on arenenud tehniline taristu, mis loob head võimalused ettevõtluse 

arenguks vallas. Ettevõtluse prioriteetseteks valdkondadeks on põllumajandus, 

puidutöötlemine, teenindus ja turism. Põllumajandus ja puidutöötlemine on Ares 

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 valda läbiv Via Baltica magistraaltee.  

Are vald väärtustab ettevõtlikke inimesi ja mõistab, et ilma nendeta ei arene ka 

ettevõtlus. Are vald soosib igakülgselt kohalike elanike poolt ja ka väljastpoolt valda 

tulevaid initsiatiive majandustegevuse arendamiseks valla territooriumil.  

Tegevussuund:  Tehniline taristu 

Ülesanded: 

 Vallateede korrastamine ja rekonstrueerimine 

 Valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja väljaehitamine 

 Ühiskondlike hoonete energiasääst 

 Kergliiklusteede võrgustiku arendamine 

Tegevussuund:  Põllumajandus 

Ülesanded: 

 Põllumajandusettevõtjate tegevuse toetamine, nõustamine ja 

koostöö soosimine 

 Koostöö põllumajandusettevõtjatega valla tööturu arendamisel 

Tegevussuund:  Puidutöötlemine, metsamajandus 

Ülesanded: 

 Firmade tegevuse toetamine ja vajaliku taristu arendamine 

 Koostöö tööandjate ja koolitajatega valla tööturu arendamisel 
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Tegevussuund:  Teenindus, transport 

Ülesanded: 

 Sektori väljaarendamise toetamine 

 Via Baltica transpordikoridori võimaluste ärakasutamine 

 Koostöö ettevõtjatega valla tööturu arendamisel 

Tegevussuund:  Turism 

Ülesanded: 

 Valla vaatamisväärsuste korrastamine ja turismiväärtuste parem 

eksponeerimine maakondlikes ja üleriigilistes väljaannetes 

 Via Baltica võimaluste ärakasutamine 

 Turismiettevõtjate toetamine 

3. Are on avatud ja teotahteline koostööpartner 

Are vald on aktiivne ja teotahteline partner naabervaldadele, korraldades koostöös 

üritusi ja viies läbi ühiseid projekte. Samuti võtab Are vald aktiivselt osa nii 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kui ka Eesti Maaomavalitsuste Liidu tööst. 

Arenemisvõimalusi nähakse suhete loomises välispartneritega. 

Valla eesmärgiks on luua hästitoimiv ja kõigile osapooltele kasulik  koostöövõrgustik 

era- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. Väikse vallana on Are teadvustanud, et 

arenguks on vajalik ka era- ja kolmanda sektori organisatsioonide toetus ning koos 

toimides suudetakse saavutada paremaid tulemusi kui igaüks eraldi. 

Valla arengu seisukohalt on külade elujõulisus elulise tähtsusega. Are vald toetab oma 

külade initsiatiive ja aitab võimaluste piires küla aktiivsetel inimestel oma ideid ellu 

rakendada. 

Tegevussuund:  Koostöö ja partnerlus avalikus sektoris 

Ülesanded: 

 Aktiivne ja tulemuslik koostöö naabervaldadega  

 Aktiivne tegevus Pärnumaa Omavalitsuste Liidus 

 Suhete ja koostöö arendamine välispartneritega  
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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 

 Avalike teenuste lepinguline delegeerimine 

Tegevussuund:  Külaliikumine  

Ülesanded: 

 Külaseltside ja -aktiivi tegevuse toetamine 

4. Are vald pakub kvaliteetset ja konkurentsivõimelist alus- ja põhiharidust ning 

mitmekülgseid huvihariduse võimalusi 

Are vald pakub oma lastele võimalust saada koduvallas head alg- ja põhiharidust. Are 

vallas tegutsevas kahes koolis töötavad kõrge kvalifikatsiooniga ja lapsesõbralikud 

õpetajad, kes on täielikult pühendunud õpilaste harimisele. Korraliku õpikeskkonna 

loomiseks on valla prioriteediks koolihoonete renoveerimine ja sisustuse uuendamine 

vastavalt tegevuskavale. 

Are vallas on head võimalused huviharidusega tegelemiseks. Koolide ja Are 

Huvikeskuse juures tegutseb mitmeid nii kooliõpilastele suunatud kui ka 

täiskasvanutele mõeldud ringe. Samuti teadvustatakse üha enam elukestva õppe 

põhimõtete järgimise vajadust. 

Are vald panustab oma noortesse, toetades võimaluste piires igakülgselt noorte 

initsiatiivi. Kavas on Are noortekeskuse ruumide kaasajastamine ning noorsootöö 

tegevuse tõhustamine Suigu Seltsimajas  

Tegevussuund:  Alus- ja põhiharidus 

Ülesanded: 

 Õppekvaliteedi parandamine alus- ja põhihariduses 

 Valla koolide õpikeskkonna parandamine ja kaasajastamine 
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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 

Tegevussuund:  Noorsootöö 

Ülesanded: 

 Valla noortekeskuse arendamine 

 Noorte nõustamissüsteemi väljakujundamine 

 Kutsenõustamine 

 Ennetustöö tõhustamine noorte hulgas 

 Noorte initsiatiivi toetamine 

5. Are on haldussuutlik ja kiiresti arenev vald  

Kaasaegsed info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised lahendused leiavad üha enam 

kasutamist Are valla juhtimises. Järjest rohkem suhtlemist vallaelanike ja 

vallavalitsuse vahel toimub internetipõhiselt, samuti on vallavalitsus üle minemas 

täielikult internetipõhisele dokumendihaldusele. Valla tutvustamise ja vallaelanikele 

info jagamise vahendina kasvab valla kodulehekülje kasutamine, mille arendamine 

toimub pidevalt. Kasvanud on ka sotsiaalmeedia kasutamise tähtsus Omavalitsuse ja 

elanike vahel. 

Valla joaks on oluline, et vallaelanikele pakutavad avalikud teenused oleksid 

kvaliteetsed, tarbijasõbralikud ja kergesti kättesaadavad. Selle saavutamiseks viiakse 

vallaametnike seas läbi regulaarseid koolitusi ametnike kvalifikatsiooni 

parendamiseks ja toimub aktiivne dialoog vallaelanike ja huvigruppide esindajatega, 

et kaardistada nende vajadused. 

Are valla jaoks on väga oluline valla identiteet. Tähtis on, et vallaelanikud oleksid 

rahul sellega, et nad elavad Are vallas. Valla ühtsustunde tõstmiseks korraldatakse  

vallaüritusi, võetakse valla nime all osa välisüritustest ja -konkurssidest. Are valla 
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ühtse identiteedi loomisel on tähtsal kohal valla sümboolika ja selle kasutamine 

vallaüritustel ja valla esindamisel väljaspool valda.   

Are valla üheks eesmärgiks on viia läbi valla mainekujunduskampaania, mille 

tulemusel suudetakse Are valla võimalusi paremini eksponeerida ja tutvustada. 

Vallale on oluline, et valda tuntakse teotahteliste inimeste, heade tegude, 

heakorrastatud ja huvitavate vaatamisväärsuste järgi. 

Tegevussuund:  Valla juhtimine ja avalikud teenused  

Ülesanded: 

 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite suurem 

rakendamine 

 Valla kodulehe arendamine  

 Valla  avatumate juhtimispõhimõtete rakendamine 

 Avalike teenuste lepinguline delegeerimine 

 Osalusdemokraatia 

Tegevussuund:  Valla identiteet 

Ülesanded: 

 Kultuuritraditsioonide säilitamine 

 Vallaelanike ühistunde suurendamine 

 Valla sümboolika arendamine ja kasutamine 

Tegevussuund:  Valla maine ja turundus 

Ülesanded: 

 Valla pidev mainekujundus 

 

 

 

 
VISIOON ARE VALD 2024 

 Are on atraktiivne ja kiirelt arenev vald Pärnumaal. 

 Are on puhta ja turvalise elukeskkonnaga, sotsiaalselt arenenud, haridust ja haritust väärtustav vald. 

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

 Are on haldussuutlik ja koostööaldis partner 
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STRATEEGILISE PEAEESMÄRGID 

 

 

 

TEGEVUSSUUNAD 

 

 

 

ÜLESANDED 

Are vald pakub oma 
elanikele turvalist ja 

meeldivat  
elukeskkonda 

Are on soodsa 
ettevõtluskeskkonna

ga ja ettevõtlikke 
inimesi väärtustav 

vald 

 

Are vald pakub 
kvaliteetset ja 

konkurentsivõimelist 
alus- ja põhiharidust 
ning mitmekülgseid 

huvihariduse 
võimalusi 

Are on haldussuutlik 
ja kiiresti arenev 

vald 

 

Are on avatud ja 
teotahteline 

koostööpartner 

 

 Turvalisus 

 Looduskeskkond 

 Vaba aja veetmise 
võimalused 

 Sotsiaal- ja 
tervishoiuteenused 

 Tehniline 
infrastruktuur 

 Põllumajandus 

 Puidutööstus 

 Teenindus 

 Turism 

 Koostöö ja 
partnerlus avalikus 
sektoris 

 Partnerlus era- ja 
kolmanda 
sektoriga 

 Külaliikumine 

 

 

 Alus- ja 
põhiharidus 

 Huviharidus ja 
täiendõpe 

 Noorsootöö 

 Valla juhtimine ja 
avalikud teenused 

 Valla identiteet 

 Valla maine ja 
turundus 

 Naabrivalve planeerimine  

 Konstaabli aktiivsem 
tegevus vallas

 Ennetuslik töö  

 Valla visuaalse 
väljanägemise parandamine 

************************************

 Keskkonnateadlikkuse 
tõstmine

 Vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
rekonstrueerimine

 Valla loodusväärtuste 
korrastamine ja parem 
eksponeerimine  

 Puhastusseadmete 
renoveerimine

 Joogivee kvaliteedi tõstmine 

 Prügimajandus 
************************************ 

 Vallakeskuse 
väljaarendamine 

 Kultuuri- ja spordielu 
toetamine ja 
mitmekesistamine 

 Kultuuri- ja spordirajatiste 
renoveerimine ja uute 
ehitamine 

 Traditsiooniliste ürituste 
korraldamine 

 Klubilise-seltsilise tegevuse 
toetamine ja aktiviseerimine 

*********************************** 

 Sotsiaalvaldkonna 
infrastruktuuri 
väljaarendamine 

 Tervislike eluviiside 
propageerimine ja tervishoiu 
teadlikkuse tõstmine 

 Tervishoiuteenuste 
mitmekesistamine ja 
väljaarendamine 

 

 Vallateede korrastamine 
ja rekonstrueerimine 

 Valla tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine ja 
väljaehitamine 

 Ühiskondlike hoonete 
energiasääst 

 Elektrisüsteemide 
rekonstrueerimine 

******************************** 

 Põllumajandusettevõtjate 
tegevuse toetamine 

******************************** 

 Teenindussektori 
väljaarendamine 

 Via Baltica 
transpordikoridori 
võimaluste 
ärakasutamine 

******************************** 

 Valla vaatamisväärsuste 
korrastamine ja 
turismiväärtuste parem 
eksponeerimine 

 Turismiinfrastruktuuri 
väljaarendamine vallas 

 Via Baltica võimaluste 
ära kasutamine 

 Turismiettevõtjate 
toetamine 

 Valla turismivõimaluste 
parem marketing 
maakondlikes ja üle-
eestilistes väljaannetes 

 Aktiivne ja tulemuslik 
koostöö 
naabervaldadega  

 Aktiivne tegevus 
Pärnumaa Omavalitsuste 
Liidus 

 Suhete ja koostöö 
arendamine 
välispartneritega (Soome 
Vabariigi Lehtimäki 
vallaga) 

 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 

 

 

 Õppekvaliteedi 
parandamine alus- ja 
põhihariduses 

 Valla koolide  
õpikeskkonna 
parandamine ja 
kaasajastamine 

******************************** 

 Mitmekülgse 
huvihariduse, täiend- ja 
ümberõppe  pakkumine 
vallaelanikele 

 Elukestva õppe mõtteviisi 
levitamine ja toetamine 

 Huviharidust pakkuvate 
organisatsioonide 
toetamine 

 Isetegevusega tegelevate 
seltsingute ja MTÜ-de 
toetamine 

******************************** 

 Valla noortekeskuste 
väljaarendamine 

 Noorte 
nõustamissüsteemi 
väljakujundamine 

 Kutsenõustamine 

 Ennetustöö tõhustamine 
noorte hulgas 

 Noorte initsiatiivi 
toetamine 

 

 Info- ja 
kommunikatsioonitehn
oloogia võimaluste 
suurem rakendamine 

 Valla kodulehe 
väljaarendamine ja 
internetipõhisele 
dokumendihaldusele 
üleminek 

 Valla pakutavate 
avalike teenuste 
korrastamine 

 Avalike teenuste 
lepinguline 
delegeerimine 

 Osalusdemokraatia 
***************************** 

 Kultuuritraditsioonide 
säilitamine 

 Vallaelanike ühistunde 
suurendamine 

 Valla sümboolika 
väljaarendamine ja 
suurem kasutamine 

***************************** 

 Valla mainekujundus-
kampaania 

 Asukohamarketing  

S E I R E   J A  T A G A S I S I D E 
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6. ARE VALLA TEGEVUSKAVA 2014-2024 

Käesolev peatükk käsitleb Are valla tegevuskava aastateks 2014-2024. Siinkohal on 

määratletud tegevused (projektid), mis aitavad kaasa arengumudelis püstitatud 

eesmärkide ja ülesannete saavutamisele. 

 Konkreetsed tegevused on jaotatud tegevuskava tabelitesse Are valla 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 (vastutav üksus või ametnik). 

Tegevuskava kuulub ülevaatamisele iga-aastaselt enne valla eelarve koostamist 

täpsustuste ja täienduste tegemiseks. Tegevuskava elluviimist koordineerib 

Vallavalitsus ning selle rakendamist finantseeritakse omavahenditest (valla eelarve 

tulud ja laenud), riiklikest toetustest, riiklikest abiprogrammidest, era- ja 

mittetulundussektori investeeringutest ning rahvusvahelistest koostöö- ja 

abiprogrammidest taotletavatest vahenditest. 
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6.1 Tegevuskava olulisemad eesmärgid aastaks 2024 

Eesmärk on: 

1. Kujundada kaks haridusasutust ühtseks tervikuks. 

2. Viia lõpuni Suigu Lasteaia-Algkooli renoveerimine (katus ja fassaad ja 

viimased siseruumid). 

3. Renoveerida kogu tänavavalgustuse võrgustik ning teha vajalikud 

juurdeehitused (kergliiklusteed ja muud pimedad alad).  

4. Jätkata Are mõisa pargi korrastamist ja renoveerida pargi kõrval asuva karjääri 

kaldad puhkealaks. 

5. Jätkata Suigu Seltsimaja ja selle ümbruse renoveerimist ja külaseltsi toetamist 

kujundades seltsimajast aktiivselt kasutatava külakeskuse ja keskväljaku.  

6. Toetada Lepplaane külaseltsi külakeskuse arendamisel vastavalt projektile. 

7. Jätkata kõigi külaseltside toetamist külaplatside ning vaba aja veetmise 

kohtade rajamisel. 

8. Renoveerida Are valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK) 

kohaselt Are aleviku, Suigu ja Niidu külakeskuse ühisveevärk ja 

kanalisatsioon KIK-i projektieraldiste abil ja mahtudes. 

9. Suurendada avaliku sektori energiasäästu (hoonete soojustamine, 

tänavavalgustus, transport jmt). 

10. Tuletõrje veevõtukohtade arendamine ja loomine. 

11. Ehitada Are Põhikoolile spordiväljak. 

12. Renoveerida ja ehitada juurde sotsiaalkortereid. 

13. Leida igakülgseid lahendusi teede renoveerimise igaaastase mahu 

kasvatamiseks ja hoolduse parandamiseks. 

14. Arendada kergliiklusteede võrgustikku Are alevikus ja Suigu külas, sh rajada 

kergliiklustee Are ja Suigu vahele. 

15. Kujundada vallakeskuse ümbrus aleviku keskväljakuks, kus on lipuväljak, 

laste mänguväljak, puhkealad, palliplatsid jms: 
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16. Jätkata vallakeskuse hoone renoveerimist, tagamaks:  

 1) selle toimimise atraktiivse kultuuri-, seminari-, spordi- ja tervisekeskusena,    

 sealhulgas mitmekesiste võimalustega noortekeskusena. 

2) selles tööruumid vallavalitsusele ja -asutustele ning bürooruumid 

ettevõtjatele 

17. Saavutada valla 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 

Tegevuskava tabel 1. Juhtimine, regionaalhaldus, majandus 

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 
Finantseerimine 2014 

Tuh.eur. 

Võimalikud 

kaasrahastu

se allikad 

Vastutaja 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahastami

ne 

 

  

Valla 

arendusprojektide 

koostamine ja 

vastavate 

taotluste 

esitamine 

Tegevuskava 

elluviimiseks,  

(kaas-) finantseerimiseks 

 X X X X X X X X X X X   Erinevad 

tugifondid 

vallavalitsus 

Tori vallaga 

koostööleppe 

sõlmimine OÜ 

Are Vesi 

osanikuks 

astumiseks 

Kommunaalteenuste 

kvaliteedi parandamine, 

koostöö suurendamine 

naaberomavalitsustega  

ja OÜ jätkusuutlikkuse 

tõstmine  

 X X             Lauri Luur 

Valda tutvustava 

kaardi 

paigaldamine Are 

VIA Baltica 

äärde 

Turismiarendus, parkla 

korrastus, ettevõtja 

tegevusele kaasa 

aitamine. 

1,5 

 

X X           Roheline 

Jõemaa 

abivallava-

nem 
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Valla e-teenuste 

arendamine 

Avalike teenuste 

kvaliteedi tõus, info 

parem kättesaadavus 

 X X X X X X X X X X X    vallavalitsus 

MTÜ-de, seltside 

ja ühistute 

tegevuse 

toetamine 

Küla- ja jahiseltside, 

korteriühistute jt 

ühingute tegevuse 

aktiviseerimine ja 

toetamine 

 X X X X X X X X X X X 6,9  PRIA, 

Roheline 

Jõemaa, 

erakapital 

vallavalitsus 

Ettevõtjate 

tegevuse 

toetamine 

(nõustamine jms) 

Ettevõtluse arengule 

kaasa aitamine 

 X X X X X X X X X X X   Roheline 

Jõemaa 

vallavalitsus 

Turismi ja 

puhkemajanduse 

arendamine  

Ettevõtjate toetamine ja 

teenuste laiendamine 

 X X X X X X X X X X X   EAS, 

Roheline 

Jõemaa, 

PRIA, jne 

ettevõtjad, 

vallavalitsus 

Valla ajalugu ja 

tänapäeva 

puudutavate 

materjalide pidev 

kogumine 

Valla ajaloo 

jäädvustamine ja 

tutvustamine 

 X X X X X X X X X X X    vallavalitsus, 

Are 

Põhikool,  

Suigu LAK 

Vallakeskuse 

ruumide lõplik 

renoveerimine 

Vallakeskuse ruumide 

optimaalne kasutus ja 

kulude kokkuhoid 

200 

 

X X X          Tugifondid 

 

vallavalitsus 

Pärnumaa ÜTK 

asutamisel 

osalemine 

Valla elanikele parema 

ühistranspordi tagamine 

0,5 X X          0,5   vallavanem 
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Tegevuskava tabel 2. Tehniline taristu 

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 

Finantseerimine 2014 

Tuh.eur. 

Võimaliku

d 

kaasrahast

use allikad 

Vastutaja 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahastami

ne 

 

  

Tänavavalgustuse 

lõplik 

renoveerimine 

Are alevikus 

Turvalisuse, 

liiklusohutuse 

suurendamine 

80 X X X X        40  KIK abivallavanem 

Kergliiklusteede 

valgustamine 

Turvalisuse tõstmine ja 

sportimisvõimaluste 

arendamine 

32   X X X X         abivallavanem 

Kergliiklusteede 

võrgustiku 

arendamine 

Parandada ühendust 

Pärnu, Are ja Suigu 

vahel, Are alevikus. 

Suurendada inimeste 

liikumisharjumust 

1 200  X X X X X X X X X X   Tugifondid vallavalitsus 

Vallateede 

renoveerimine 

vastavalt 

teehoiukavale 

(Lisa 2) 

Elukeskkonna 

paranemine, liiklus 

ohutumaks 

 X X X X X X X X X X X 28   vallavalitsus 

Vee- ja 

kanalisatsiooni-

rajatiste 

uuendamine 

vastavalt ÜVK-le 

Keskkonnahoid  X X X X X X X X X X X 84  Are Vesi, 

KIK 

abivallavanem 
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Vallakeskuse 

väline 

renoveerimine 

Energiasääst 300   X X X       3,5  Tugifondid abivallavanem 

Suigu Seltsimaja 

renoveerimine 

Energiasääst  120  X X X X         Tugifondid 

 

abivallavanem 

 

Suigu Lasteaia-

Algkooli fassaadi 

renoveerimine 

Energiasääst 150   X X X X        Tugifondid abivallavanem 

Kortermajade 

renoveerimise 

toetamine 

Valla asulate välisilme 

paranemine ja 

energiasääst 

 X X X X X X X X X X X    abivallavanem 

Postiteenuse 

osutamise 

parandamiseks 

lahenduste 

leidmine 

Kvaliteetse postiteenuse 

tagamine vallas 

 X X X            vallavanem 

Munitsipaalelu-

ruumide 

ehitamine 

Paremad võimalused 

omavalitsusel elanike 

majutamiseks 

  X X X X         Tugifondid vallavanem, 

abivallavanem 
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Tegevuskava tabel 3. Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse 

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 

Finantseerimine 2014 

Tuh.eur. 

Võimaliku

d 

kaasrahast

use allikad 

Vastutaja 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahastami

ne 

 

  

Olemasolevate 

ajalooliste 

mälestusmärkide 

korrastamine ja 

kaardistamine 

Turismiarendus ja 

elukeskkonna 

väärtustamine 

3 X X X X          KIK maa- ja 

keskkonnanõu

nik 

Kauni kodu 

konkursi 

korraldamine 

Elukeskkonna 

väärtustamine 

 X X X X X X X X X X X    Kauni Kodu 

konkursi 

komisjon 

Are veehoidla 

likvideerimine 

Paisutuse likvideerimine 

ja Are jõe loodusliku 

tasakaalu tekkimisele 

kaasa aitamine 

160 X X           160 KIK abivallavanem 

Are mõisa pargi 

uue hoolduskava 

koostamine 

Pargi puude ja muude 

väärtuste taastamine 

ning kaitse 

6  X X           KIK abivallava-

nem, maa- ja 

keskkonnanõu

nik 

Are mõisa pargi 

uue hoolduskava 

realiseerimine 

Pargi pikaajalise arengu 

ja säilimise tagamine 

   X X X X        KIK abivallavanem 

maa- ja 

keskkonnanõu

nik 
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Jäätmekogumis-

punktide rajamine  

Keskkonnateadlikkuse 

tõstmine 

20  X X X          KIK maa- ja 

keskkonnanõu

nik, 

abivallavanem 

Lagunevate ja 

kasutusest maas 

olevate vanade 

tootmishoonete 

lammutamine 

Maastikupilti risustavate 

hoonete (eelkõige valla 

hoonete) lammutamine 

ja saadud materjaliga 

avalike teede ehitamine 

  X X X X         KIK vallavanem, 

abivallavanem 

Ohtlike jäätmete 

kogumise 

korraldamine 

Keskkonnahoid  X X X X X X X X X X X 1,3  KIK maa- ja 

keskkonnanõu

nik, 

abivallavanem 
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Tegevuskava tabel 4. Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus 

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 

Finantseerimine 2014 

Tuh.eur. 

Võimaliku

d 

kaasrahast

use allikad 

Vastutaja 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0

2
0
 

2
0
2
1
 

2
0

2
2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahastami

ne 

 

  

Are valla 

sotsiaalmaja 

renoveerimise 

jätkamine 

(fassaadi 

soojustamine)  

Hoone korrastamine 

tagab kvaliteetsema 

teenuse ja energiakulude 

kokkuhoiu 

50 

 

X X X          EAS, 

teised 

tugifondid 

abivallavanem 

humanitaar-

nõunik 

Vallakeskuse 

perearstipunkti 

ruumide ja 

juurdepääsuteede 

renoveerimine 

Arstiabi parandamine 

 

 

30   X X          EAS, 

teised 

tugifondid 

abivallavanem 

humanitaar-

nõunik 

Valla 

sotsiaalkorterite 

renoveerimine ja 

ehitamine 

Eluasemeteenuse 

pakkumine 

100  X X X X X        EAS, 

teised 

tugifondid 

abivallavanem 

humanitaar-

nõunik 

Sotsiaalteenuste 

arendamine 

(võlanõustamine, 

tugiisikuteenus, 

koduhooldus jms) 

Ametnike koolitamine, 

teenuste arendamine 

 X X X X X X         humanitaar-

nõunik, 

sotsiaaltöötaja 

Are valla 

terviseprofiili 

koostamine 

Terviseedendamine   X X             humanitaar-

nõunik 
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Sotsiaalvaldkon-

na arengukava 

koostamine 

Valdkonna täpsema 

analüüsi ja 

arenguvajaduste 

väljaselgitamine 

  X X            humanitaar-

nõunik 

Elanikkonna 

teadlikkuse 

tõstmine 

Tööhõive suurendamine, 

elukvaliteedi 

parandamine, eluea 

pikendamine jms 

 X X X X X X X X X X X   Tugifondid humanitaar-

nõunik 

Are kaupluse 

juures asuva 

tuletõrje 

veevõtukoha ja 

juurdepääsutee 

renoveerimine 

Turvalisuse tõstmine ja 

avaliku ruumi 

korrastamine 

10  X X X           vallavalitsus, 

MTÜ Are 

Valla 

Tuletõrje 

Selts 

Lepplaane ja Are 

aleviku (Töökoja 

tn) tuletõrje 

veevõtukohtade 

ehitamine 

Turvalisuse tõstmine 10  X X X           MTÜ 

Lepplaane 

külaselts, 

vallavalitsus,  
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Tegevuskava tabel 5. Kultuur ja sport  

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 

Finantseerimine 2014 

Tuh.eur. 

Võimaliku

d 

kaasrahast

use allikad 

Vastutaja 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0

2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahastami

ne 

 

  

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  X X X          EAS kultuurijuht 

Väiksesse saali 

esitlustehnika 

soetamine ja 

akustika 

parandamine 

Paremad tingimused 

seminaride ja 

koosolekute 

korraldamiseks  

10  X X X          EAS ja 

muud 

tugifondid 

kultuurijuht, 

abivallavanem 

Naiste WC ja 

kohvikuruumide 

renoveerimine 

ning jõusaali 

laiendamine, 

renoveerimine, 

ventilatsiooni 

Tagada ürituste tõrgeteta 

läbiviimine ja 

huvikeskuse teenuste 

laiendamine 

55  X X X X         EAS ja 

muud 

tugifondid 

kultuurijuht, 

abivallavanem 
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lahendamine 

Raamatukogude 

arendamine 

Kogud, vahendid, 

sisustus, 

infotehnoloogilised 

vahendid 

 X X X X X X X X X X X    Raamatukogu 

juhatajad 

Suigu seltsimaja 

renoveerimise 

jätkamine 

Suigu külas paremad 

tingimused huvi- ja 

vabaajategevuste 

läbiviimiseks  

 X X X X          EAS, 

Roheline 

Jõemaa, 

PRIA 

vallavalitsus, 

MTÜ Murru 

Küla Selts 

Vallakeskusesse 

bändiruumi 

loomine   

Paremad võimalused 

erinevate huviringide 

korraldamiseks 

50  X X X          EAS, 

Roheline 

Jõemaa, 

PRIA 

vallavalitsus, 

MTÜ 

Lepplaane 

Külaselts 

Vallakeskusesse 

muuseumitoa 

loomine 

Ajaloo talletamine 3   X X          Tugifondid vallavalitsus 

Are mõisa pargi 

ja Are 

kruusaaugu 

arendamine 

Vabaaja veetmise 

võimaluste laiendamine  

 X X X X X         EAS, 

Roheline 

Jõemaa, 

PRIA, KIK 

vallavalitsus, 

MTÜ Niidu 

Küla Selts 

Erinevate 

huviringide ja 

õpitubade 

käivitamine ja 

arendamine 

Kohapealsete 

huviringide ja õpitubade 

vajadus 

 X X X X X X X X X X X   Roheline 

Jõemaa, 

KÜSK ja 

muud 

fondid 

noorsootööta-

ja 
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Vallaülese 

spordijuhi 

(spordiinstrukto

r/kehalise 

kasvatuse 

õpetaja) koha 

loomine) 

Terviklik valdkonna 

korraldus loob paremad 

eeldused noorsportlaste 

järelkasvu tekkeks ja 

järjepidevuse 

hoidmiseks  

  X X X           vallavalitsus, 

noorsootööta-

ja, 

kultuurijuht 
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Tegevuskava tabel 6. Kodanikuühiskond ja külaliikumine 

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 
Finantseerimine 

2014 

Tuh.eur. 

Võimalikud 

kaasrahastu

se allikad 

Vastutaja 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0

2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahasta

mine 

 

  

Elbu külaplatsile 

vajalik püstitada 

erinevaid rajatisi 

seltsielu 

edendamiseks 

Elbu küla ühistegevuse 

arendamine 

15 

 

X X X X         Tugifondid MTÜ Elbu 

küla Selts, 

vallavanem 

Niidu Küla Seltsi 

kasutuses oleva 

Are mõisa pargi 

rajatiste (kiik, 

toolid ja lauad) 

renoveerimine 

Niidu küla keskuse 

korrastamine 

  X X X X         PRIA, 

Roheline 

Jõemaa 

abivallavanem 

MTÜ Niidu 

küla Selts 

Lepplaane 

külaplatsi 

ehitamine 

Lepplaane küla arengule 

kaasa aitamine 

  X X X X         EAS, 

Roheline 

Jõemaa, 

PRIA, jne 

MTÜ 

Lepplaane 

küla Selts, 

vallavanem 

Suigu lasketiiru 

renoveerimine 

arendamine 

Korrastatud lasketiir ja 

jahimaja loovad 

paremad võimalused 

jahiturismi ja 

laskespordiga 

tegelemiseks  

  X X X X         PRIA, 

Roheline 

Jõemaa 

jahimeeste 

selts, 

vallavanem 

Suigu seltsimaja Suigu küla keskuse  X X X X          EAS, vallavalitsus, 
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renoveerimise 

jätkamine ja küla 

keskuse 

arendamine 

väärtuse kasvatamine ja 

seeläbi sinna elanike 

meelitamine 

Roheline 

Jõemaa, 

PRIA 

MTÜ Murru 

Küla Selts 

Are Valla 

Tuletõrje seltsi 

hoone 

renoveerimine 

Seltsitegevuse toetamine 

ja vabatahtlike tegevuse 

innustamine 

 X X X X          Roheline 

Jõemaa, 

Päästeamet, 

KÜSK 

abivallavanem 

Are jahiseltsi 

jahimaja ja 

lasketiiru 

ehitamine 

Seltsitegevuse ja 

laskespordi arendamine 

 X X X X          Roheline 

Jõemaa, 

seltsi 

liikmed 

jahimeeste 

selts 
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Tegevuskava tabel 7. Haridus ja noorsootöö 

Tegevus/projekt 
Tegevuse/projekti 

põhjendused 

O
ri

en
te

er
u
v
 

ü
ld

-

m
ak

su
m

u
s 

T
u
h
.e

u
r 

Orienteeruv teostamise aeg 

Finantseerimine 

2014 

Tuh.eur. 

Võimalik

ud 

kaasrahast

use 

allikad 

Vastutaja 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

Eelarve 

Kaas- 

rahastam

ine 

 

  

Koolide ja 

lasteaia 

ühendamine 

üheks asutuseks  

Vallasisese 

konkurentsi 

likvideerimine, 

ressursi parem kasutus 

  X             Vallavalitsus

, koolid 

Are Põhikooli 

kodunduse 

klassi 

sisustamine 

Mitmekesisemad 

õpitingimused 

põhikoolis 

10  X              

Are Põhikooli 

välisrajatiste 

korrastamine ja 

arendamine 

Nõuetekohaste 

spordivõimaluste 

tagamine ja väljasõppe 

võimaluste loomine 

50  X X X X         EAS, 

muud 

tugifondid 

kooli 

direktor, 

vallavalitsus 

Suigu Lasteaia  

renoveerimine 

Katuse vahetus, hoone 

soojustamine 

(energiasääst ja 

sisemiste 

renoveerimistööde 

säilimine) 

320 X X X X        40  EAS, 

muud 

tugifondid 

kooli 

direktor, 

vallavalitsus 
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Suigu Lasteaia 

välisterritooriu

mi arendamine  

Nõuetekohane 

välisterritoorium, uue 

rühma mänguväljak, 

õuesõppe võimaluste 

loomine 

200 

 

 X X X         EAS, 

muud 

tugifondid 

kooli 

direktor, 

vallavalitsus 

Infotehnoloogia 

ja 

õppevahendite 

uuendamine 

valla koolides ja 

lasteaias 

Kaasaegsed töö- ja 

õpitingimused 

 X X X X X X X X X X X    koolide 

direktorid 

Huviringide 

tegevuste 

laiendamine 

Hariduse 

mitmekesistamine 

  X X X X X X X X X X    koolide 

direktorid, 

noorsootööta

-ja 

Are Avatud 

Noortekeskuse 

ruumide 

renoveerimine 

Noorte tegevuse 

laiendamine 

60  X X X           noorsootööta

-ja, 

vallavalitsus 

Are Avatud 

Noortekeskuse 

välisrajatiste 

ehitamine 

Noorte tegevuse 

laiendamine 

320   X X X          noorsootööta

-ja, 

vallavalitsus 
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Lisa 2: Are valla kohalike maanteede teehoiukava aastateks 

2014-2018 

Aasta  Ehitus- või 

remondiobjekti 

nimetus 

Teetööde kirjeldus Investeeringu 

maksumus 

(tuh eurot) 

Rahastamisallikas  

2014 Laastu tee Kraavide, truupide ja 

katte renoveerimine  

14 Riigieelarve 

eraldis 

2014 Roigu tee Kraavide, truupide ja 

katte renoveerimine 

8 Riigieelarve 

eraldis 

2014 Aadu silla 

renoveerimisprojekti 

koostamine 

Teekatte ehitus (Are-

Suigu mnt-st kuni 

Niidu teeni; 620 m) 

9 Riigieelarve 

eraldis 

KOKKU 2014 31  

2015 Parisselja tee Teekatte ehitus kuni 

laudani (700 m) 

8 Riigieelarve 

eraldis 

2015 Suigu Suurfarmi tee  Tolmuvaba katte 

ehitus (750 m) 

15 Riigieelarve 

eraldis 

2015 Roigu tee Tolmuvaba katte ja 

aluse ehitus (500 m) 

15  

KOKKU 2015 38  

2016 Aadu sild Silla renoveerimine 70 Riigieelarve 

eraldis 

KOKKU 2016 70  

2017 Arude tee  Teekatte ehitus 20 Riigieelarve 

eraldis 

2017 Aadu sild   Silla renoveerimise 

lõpetamine 

30 Riigieelarve 

eraldis 

KOKKU 2017 50  

2018 Kaseküla tee  Kraavide ja teekatte 

ehitus 

20 Riigieelarve 

eraldis 

2018 Lasteaia tee Kraavide ja katte 

ehitus 

30 Riigieelarve 

eraldis 

KOKKU 2018 50  

 

 


