Muudatusettepanekud eelnõule avaliku väljapanekul – 09.11.2020
Saarde Vallavolikogu 17. oktoobri 2018. a määruse nr 28
“Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks
2018-2028“ muutmine

Eelnõu III lugemine

1. Anneli Pesti: Teen ettepaneku lisada valdkond 2.3 Tänavalagustus.
Palume lisada tänavavalgustus Saarde küla Kalda tee 12-22 majade juurde tänavavalgustus.
Sellel lõigul on mitmed koolis käivad lapsed ja samuti vanemad inimesed, kes peavad sügiseltalvel võitlema ellujäämise nimel pimeduses. Meie elame ka asulas ja oleks õigus liikuda
valges.
Saarde Vallavalitsuse (VV) seisukoht: Tegevuskava real 2.3.1 on vahendid
tänavavalgustuse uuendamiseks. Iga-aastased objektid täpsustuvad aastaeelarvetes, kus
ettepanekut saab arvestada.
2. Raili Hein Allikukivilt
1.
Eraldada mingi kindel summa ettevõtluse toetamiseks, tekitada selleks
Tegevuskavasse oma rida ja viia läbi aastas vähemalt üks taotlusvoor või ühineda
Pärnu linnaga, et ka selle valla ettevõtetel oleks võimalus oma tegevusele toetust
küsida.
2.
Seada eesmärgiks toetada kindla arvu väikeettevõtete loomist aastas, toetada
näiteks iga aasta 10 väikeettevõtte loomist, seda nii rahaliselt kui suhete loomisega.
3.
Võtta osa Ettevõtlusnädalast, tuues valda erinevaid ettevõtluse loenguid.
Minu arust puudub Tegevuskava prioriteetide ja Arengukava prioriteetide vahel
konkreetne seos, kus Tegevuskava väljendaks rahalist poolt ja Arengukava käsitleks
vastava tegevuse murepunkti ja tegevuse põhjendust või arengusuundi.
VV seisukoht: Ettepanekud on osaliselt arvestatud ridadel 1.4.2 ja 1.4.3
(Ettevõtlus)
3. 1. Tutvuda ja õppida teiste valdade edukatest kogemustest valla rahvastiku
suurendamisest vanuseklassis 30-44 aastat.
2. Osaleda aktiivselt riiklikus kampaanias “Maale elama”
3. Selgitada välja tühjalt seisvad elamispinnad ja pakkuda neid välja ajutise
elamispinnana inimestele, kes soovivad tulla valda elama, kasvõi ajutiselt ja seda
enam praegusel keerulisel ajal.
4. Valla ettevõtete tööjõuvajaduse kaardistamine ja välja pakkumine mitte
vallakodanikele koos võimalike elamispindadega.
5. Saarde valla identiteedi ja eripära väljatöötamine, mis kõnetaks ja paneks inimesi
tahtma siia valda elama tulla. Raili Hein Allikukivilt
VV seisukoht: Ettepanekud sobivad valla arendamise jooksvaks tegevuseks –
nendega võib sisuliselt nõustuda. Tegevuskava = investeeringute kava.
4. Saarde kirik koos hoonetekompleksiga moodustab valla arhitektuurimälestiste
kompleksi, mis on lisaks sellele ka kultuuri traditsioonide kandja. 2021 aastal taotleb
kogudus Omandireformi reservfondist 108 000 eurot pastoraadi peahoone vundamendi

hüdroisolatsiooni ja sadevee äravoolu süsteemide väljaehitamiseks. Projekti
omaosalus summa 12216 eurot.
Samuti taotleb kogudus 2021 aastal tõllakuuri katuse renoveerimise toetust 32292 €.
Projekti omaosalus on 3699 €.
Ekspert hinnangu kohaselt on Saarde kiriku elektrisüsteem amortiseerunud ning vajab
hädasti renoveerimist. Muinsuskaitse eritingimuste projektist tulenevalt on tööde
maksumus 32000 €
COVID -19 tuleneva viiruse leviku tõkestamise meetmete rakendamiseks ja majandus
katastroofi vältimiseks, oleme taotlenud erinevatest fondidest 17680 €, millest
omaosalus 1110 €.
COVID -19 viirusest tulenevate ohtude vähendamisega ning aastate pikkuse
tegevusega lastele ja noortele suunatud tegevustes tulenevate kogemustele toetudes
oleme alustanud tööd väikegruppides. Selleks oleme lisaks pastoraadi uue köögi
kasutusele võtmisega, võtnud kasutusele ka kolm uut ruumi, mis vajavad
küttelahendusi. Koostöös Muinsuskaitseametiga paigaldame ruumidesse
õhksoojuspumbad. Küttelahenduse paigaldamine maksab 3500 eurot.
Kultuur on kogukonna ja rahva usust ja elutunnetusest tulenevate käitumiste ja
toimimisviiside kogum. Vaid rumal saab öelda, et me ei ole ristirahvas, sest
kaheksasada aastat oleme kasvanud, ellujäänud, ja küpsenud riiki pidavaks rahvaks
kristlike väärtushinnangute alusel. Võime uhkusega öelda, et Saarde vallas on selline
järjepidevus olnud katkematult toimiv üle 800. aasta. Ka täna seisab Saarde kirik selle
jätkusuutlikkuse tagamise eesliinil. Kirik vajab valla toetust. Vajame Teie toetust
kiriku tegevusteks 2021-2024 eelarvestrateegia ajaks 20 000€.
Palume eelpoolnimetatud projektide omaosaluse summade, investeeringute ning
tegevustoetuste katteks lisada 2021-2024 aasta eelarvestrateegiasse Saarde
koguduse toetamist summas 72 525 €
VV seisukoht: Real 1.5.8 on fikseeritud muuhulgas Saarde kiriku investeeringute
toetamise võimalused, mida täpsustatakse iga-aastaselt vallaeelarves.
5. Raili Räästas - lasteparki lisavalgusteid, seal on koristamise ja turvalisuse probleem.
VV seisukoht: Ettepanek lahendatakse jooksva töö korras.
6. Eduard Enns: Teen ettepaneku viia sisse Saarde valla investeeringutesse muudatus
punktis 2.2.3, mis määrab rahaliste vahendite eraldamist Surju põhikooli ja Jaamaküla
vahelise kergliiklustee rajamisele. Kogu protsess võtab ilmselt rohkem aega, kui
esialgu eeldada võiks ning selleks , et tee 2023-l aastal valmis ehitada, tuleks
projekteerimisega alustada juba 2021- l aastal. Seega on mõte, et tuua 2022- ks
aastaks planeeritud projekteerimisrahastus 2021- aastale ja ehitusele kuluv
põhirahastus ühe aasta võrra varasemaks.
Sama kergliiklustee maksumust oleks ehk mõistlik suurendada ca 60 -70 eur võrra
tee valgustuse väljaehitamise eesmärgil ja kergsilla ehitamiseks üle Lähkma jõe.
Seega oleks minu nägemuses:
2021 .a. 1-2 kv. Kergliiklustee projekteerimine
2021.a.3-4 kv. kuni 2022 .a. 1. kv. maaeraldiste kinnistamine ja servituutide seadmine
2022.a. 2 -3 kv. hangete korraldamine
2022.a. 3-4 kv. ehitustööd kuni 2023.a alguseni.
VV seisukoht: Toetada ettepanekut, sõnastades vastava rea järgmiselt –

2.2.3 Surju - Jaamaküla kergliiklustee rajamine (puuduvad osad) – 20 000
(2021.a – projekteerimine), 120 000 (2023.a – ehitamine)
Jätta eraldis 2.2. Teed ja tänavad, sillad kogusumma muutmata, vähendadessuurendades vastavalt summasid real 2.2.1.

Vallavalitsus

