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1. Sissejuhatus

Käesolev arengukava on valminud  Tsirgumäe ja Sooblase külade elanike koostööna. Arengukava valmimise eestvedajaks oli seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts, kes suutis kaasata umbes 50% täiskasvanutest külaelanikest. Tsirgumäe-Sooblase arengukava töötas välja seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts, kes esitas selle üle vaatamiseks ja paranduste tegemiseks ning ka kinnitamiseks külade üldkoosolekule. Arengukava koostamisel on tähelepanu pööratud asjaolule, et küla arengukava tervikuna haakuks Taheva valla arengukavaga, mis on Taheva Vallavolikogu poolt vastu võetud 23.08.2007 määrusega nr 12.

Arengukava koostamise periood on 2008. aasta sügis. Küla arengukava on vastu võetud ja heaks kiidetud külaelanike poolt 20. novembril 2008. aastal. Arengukava vastuvõtmise poolt hääletas 28 koosolekul kohal viibinud inimest.
Arengukava koostamisel  osalesid: Lea Radsin, Tiiu Helemets, Kalev Helemets, Kaie Helemets, Väino Helemets, Luule Eisler, Ivi Laidre, Heli Loorits, Mart Raudsepp, Elle Jaska, Ellu-Eesi Uppin, Kalev Raudsepp, Ain Pettai, Inna Naha, Jaan Ojasoo, Aime Noormets, Kalev Kulla, Elmar Püss, Andres Rõõmus, Vello Vahesaar, Sale Vahesaar, Mall Pettai, Uno Teemägi, Olli Prangli, Tõnu Prangli, Toomas Küünal, Külli Küünal, Inta Kuzmane, Eve Ilisson, Merike Sakkis, Janika Ploom, Monika Rogenbaum.
Arengukava vaadati üle ja ajakohastati 26. jaanuaril 2010 toimunud Tsirgumäe-Sooblase külade koosolekul. Külade üldkoosolek otsustas võtta vastu Tsirgumäe-Sooblase külade arengukava aastateks 2010 – 2017.
Arengukava vaadati üle ja sellesse viidi sisse parandused 25.08.2011 Tsirgumäe-Sooblase külade üldkoosolekul.
Tsirgumäe ja Sooblase külade ühine arengukava  on küla ühistegevuse aluseks. Arengukavaga määratakse ära küla pikemaajalised eesmärgid ja prioriteedid.

Üheks arengukava ülesandeks on praeguse olukorra ja probleemide väljatoomine ja hindamine valdkondade kaupa.

Arengukava on vajalik, et jõuda probleemides selgusele, panna paika prioriteedid, määratleda arengusuunad ja otsida külale vahendeid erinevatest allikatest.

Arengukava võib pidada tinglikuks kokkuleppeks erinevate huvigruppide vahel, kuna see valmib tihedas koostöös kohalike elanikega ja võetakse vastu külaaktiivi poolthäältega.

Arengukava peab tuginema olemasolevatele ressurssidele ja eeldustele, olema realistlik ja elluviidav. Samas pole see dokument lõplik, muudatusi tehakse vastavalt vajadusele, arengukava korraline ülevaatamine toimub vähemalt kord aastas.

Tsirgumäe-Sooblase  küla arengukava avalikustatakse Taheva valla veebilehel www.taheva.ee

Küla arengukava üheks osaks on SWOT-analüüs küla kohta.

2. Küla olukord

2.1 Küla ajalooline taust

Tsirgumäe küla keskuseks on 17. sajandist pärinev Taheva mõis, mis kiriklik-territoriaalse jaotuse järgi kuulus Hargla kihelkonda. Samasse kihelkonda kuulus ka Sooblase küla, mis asub Tsirgumäe külast ida pool ja piirneb Hargla külaga.
Alates 19. sajandi algusest kuni esimese Eesti Vabariigi maareformini oli Taheva mõisa von Wulfide suguvõsa valduses.
Taheva mõisakompleks hõlmab suhteliselt suurt territooriumi, mis jaotub mitmeks alaansambliks ja ulatuslikuks pargialaks. Mõisaansambel on olnud hooneterikas, kuid tänapäevaks on mitmed hooned hävinud. Varemeis on ka peahoone, mis sai valmis 1908. aastal. Peahoone hävis tulekahjus II maailmasõja lõpupäevil 1944. aastal. Kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestisena on 1984. aastal võetud riikliku kaitse alla ait, jääkelder, pumbamaja, karjakastell, kaalukoda jne.  
20. sajandi alguses tegutses Sooblase külas ka köstrikool, kool asus praeguse Punda talu ligidal.
Alates 1927. aastast on endistes Taheva mõisa hoonetes tegutsenud Taheva Lastesanatoorium, kus raviti hingamisteede haigustega lapsi. 1993. aastal avati  tollases riigiasutuses Taheva Lastesanatoorium lastekodu osakond. 1. jaanuarist 2005 andis Valga Maavalitsus Taheva Lastesanatooriumi kinnistu üle Taheva vallale ja sellest ajast tegutseb kompleksis SA Taheva Sanatoorium. SA Taheva Sanatoorium on sotsiaalhoolekande teenuseid osutav sihtasutus, mille omanik on 100% Taheva vald. Sihtasutus osutab asenduskodu, üldtüüpi hooldekodu ja erihoolekande teenuseid.
Tsirgumäe küla territooriumil asuvad mitmed looduslikult kaunid kohad: Tellingumägi vaatetorniga, Koiva puisniit, looduskaitselaune Taheva mõisa park. Sooblase külal pole ajalooliselt oma keskust olnud, majapidamised asuvad hajali. Sajandeid tagasi on külas töötanud Kirepi külakool. Nõukogude ajal olid Tsirgumäe ja Sooblase külad Hargla kolhoosi ja hiljem “Tahe” sovhoosi  koosseisus. 2010. aastal valmis Sooblase külas Tsirgumäe-Sooblase külade seltsimaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2 Küla paiknemise kirjeldus

Tsirgumäe ja Sooblase külad asuvad Valga Maakonnas, Taheva vallas. Tegemist on naaberküladega. Küladel on ühine piir Taheva valla Hargla ja Taheva küladega ja Läti Vabariigiga. Maakonnakeskuse Valgani on umbes 30 kilomeetrit, vallakeskuseni Laanemetsa umbes 7 kilomeetrit.
Sooblase küla läbib Valga-Võru maantee, Tsirgumäe külla suundub harutee Valga-Võru maanteelt.Tsirgumäe külast läheb läbi tee Läti Vabariiki Gaujienasse. 2005. aastal on mõõdetud liiklussagedust riiklikul teel Taheva – Läti Piir, teed läbis loenduse andmetel keskmiselt 220 auto ööpäevas. Tsirgumäe külas asub endine kopsuhaigetele lastele raviteenuseid osutanud Taheva Lastesanatoorium, mis praegu kannab nimetust SA Taheva Sanatoorium. 
Küla asub nii maakonna kui valla äärealadel. Positiivne on Valga-Võru maantee olemasolu, kuid probleem on tee küllaltki vilets olukord ja hooldus, kuna maakonna jaoks pole see esmase tähtsusega tee.
Positiivsena saab nimetada ka Karula Rahvuspargi läheduses ja Mustjõe ning Koiva jõe ning Läti Vabariigi läheduses paiknemist.

2.3 Küla elanikkond

Tsirgumäe ja Sooblase külades puuduvad asulamärgid. Tegemist on hajaküladega, mille keskuseks saab lugeda endise Taheva mõisa hoonestust, kus praegu tegutseb Taheva valla loodud sihtasutus Taheva Sanatoorium. Külades elab 01.01.2010. aasta seisuga: Tsirgumäe külas 70 inimest, Sooblase külas 35 inimest.
Külade vanuseline jaotus 01.01.2011. aasta seisuga on järgmine: 
 
Küla nimi
Elanikke
vanuses 
0 - 6
Elanikke vanuses
7 - 17
Elanikke vanuses 
18 - 65
Elanikke vanuses 65 ja vanemad
Elanikke kokku

1.
Sooblase 
0
2
8
24
35

2.
Tsirgumäe 
0
7
46
17
70

 
 KOKKU
0
9
54
41
105






Nii Tsirgumäe kui ka Sooblase külade elanikkond on vananev, noorte suurem osakaal Tsirgumäe külas tuleneb asjaolust, et peale lastekodu osakonna rajamist 1993. aastal Taheva Lastesanatooriumi juurde, kanti tolleaegsed lastekodu kasvandikud sellel ajal kehtinud seaduse järgi Taheva valla elanike registrisse, kus nad on seni, kuni täisealiseks saades ja õpingute lõpetamisel lähevad tagasi nendesse omavalitsutesse, kust nad on pärit.
Valdavalt on küla tööealised inimesed töö või õppimisega  hõivatud.
Naisi elab külades veidi rohkem kui mehi. Küla elanikkond valdavalt Eesti päritolu, lisaks elab külas vähesel määral venelasi ja lätlasi.
Elanike arv kogu vallas tervikuna väheneb, samamoodi ka Tsirgumäe-Sooblase külade  elanike arv on aastatega tuntavalt vähenenud. Paaril viimasel aastal on külaelanike arvu kahanemine siiski aeglustunud. Vähene hulk külaelanikke on kantud elanike registrisse Tsirgumäe-Sooblase külade elanikena, kuid tegelikult ei ela nad kohapeal, kuid nad on jätnud  oma elukoha mujal määratlemata. Seega ei pruugi  nad ka olla otseselt huvitatud küla käekäigust. Samuti on selliseid näiteid, et külas elavad inimesed pole oma elukohta siin määratlenud, kuid nad siiski võtavad osa küla ühistegevusest. Küla probleemiks on ka see, et noored ja haritud inimesed ei pöördu kodukülla tagasi, kuna neil on keeruline siin soovitud tööd leida.

2.4 Küla loodus

Külad asuvad looduslikult kaunis keskkonnas.  Siit voolab läbi kiirevooluline Mustjõgi, mis on atraktiivne kanuusõitjatele. Külade lähedusse jääb Koiva ja Mustjõe ühinemise koht, jõgede kallastel kasvab looduskaitse all olev kikkapuu. Külade ümber kasvavad männimetsad, Riigimetsa Majandamise Keskus on rajanud 25-kilomeetrise ja 50-kilomeetrise rattaraja, mitmed puhkekohad ning Tellingumäe vaatetorni. Endise Taheva mõisa territooriumil on looduskaitsealune mõisapark, mis vajab korrastamist. Pargis on tehtud heakorrapäevi ja Muinsuskaitseameti eestvedamisel talguid, kuid kuna pargi territoorium on suur – 5,9 ha, siis pole senini leitud vahendeid parki täiel määral korrastada. Ka eramajapidamiste heakorrastus on aasta-aastalt paranenud. Küla ligiduses paikneb Läti soo, mis on marjarikkad ja kus on harjutud käima. Külas on olemas hüdroloogia-metereoloogia jaam, kus tehakse ilmavaatlusi ja möödetakse vee temperatuuri Mustjões.
Külad paiknevad Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal. Maastikukaitseala väärtuste ja eripära tutvustamiseks oleks vajalik külastuskeskuse rajamine.

2.5 Küla majandus

Külas tegutsevad mõned eraettevõtjad, peamiselt tegeldakse puidu-, turismi- ja põllumajanduse  valdkonnas.
Mitmed talud püüavad majandada end tegeledes traditsioonilise põllumajandusega. OÜ Koivakonnu kasvatab herefordi tõugu veiseid, neid on umbes 300 looma.Hargla Seemneühistu tegeleb teraviljakasvatusega. Punda talu pakub Koiva- ja Mustjõel kanuumatkasid. Külas on olemas inimesed, kes kavatsevad hakkama kasvatama ravimtaimi.
Puudust tuntakse turismitalu tüüpi ettevõtmisest, külas ega Taheva vallas tervikuna pole ühtki ettevõtet, kes pakuks majutusteenust.
Taheva valla suurim asutus SA Taheva Sanatoorium pakub tööd 43 inimesele. Taheva Sanatooriumis on asenduskodu osakond 30-le lapsele, üldtüüpi hooldekodu 45 eakale ja puuetega inimeste päevakeskus 8 riikliku kohaga puuetega inimestele. Lisaks osutab sihtasutus seminari-, toitlustus- ja vähesel määral transporditeenust. Sihtasutus pakub uute teenustena  ka teisi erihoolekandeteenuseid, milleks on kohad sihtasutusele eraldanud Sotsiaalministeerium. 2009. aastal rekonstrueeriti täielikult SA Taheva Sanatooriumi kasutuses olev peahoone, rekonstrueerimistöid rahastas Ettevõtluse Arendamise SA Kohalike avalike teenuste arendamise meetmest ja projekti kogukuludeks kujunes 8 834 249 krooni.

Külaelanikud töötavad kas oma külas või käivad tööl mõnes teises valla külas. Käiakse tööl ka maakonnakeskuses Valgas ja erinevates muudes Eestimaa piirkondades ning välismaal.

Külades on näha kaks vastandlikku probleemi: pikaajalised töötud, kes pole enam tööturul konkurentsivõimelised, ja tööjõu puudus, mistõttu kohalikel ettevõtjatel pole sobivat tööjõudu palgata . Paljudel juhtudel on töötuse põhjuseks vähene haridus või madal kvalifikatsioon. 2009. aastal toimunud oluline majanduslangus kogu riigis on mõjutanud ka Tsirgumäe-Sooblase elanikke. Töö on kaotanud mitmed kaugemal tööl käivad inimesed.

Isikuteenustest on olemas vaid autokauplus, mis käib korra nädalas. Kauplus, juuksur, apteek, postkontor asuvad mõne kilomeetri kaugusel Harglas. Lisaks on veel olemas kauplus Taheva külas. Perioodika ja kirjad ning postipakid, pensionid toimetab Eesti Post kohale motokande teenust osutava FIE kaudu. Kalmistu ja kirik asuvad samuti Harglas.

Avalike teenuste pakkuja  Hargla Kool,  perearst, raamatukogu koos internetipunktiga, maakultuurimaja ja selle struktuuriüksus Taheva valla avatud noortekeskus asuvad samuti Harglas. Lapsed käivad lasteaias Koikküla külas. Probleemiks teenustte kättesaadavusel on sõltumine ühistranspordi liikumise aegadest. Kõik bussiliinid ei sõida sisse Tsirgumäe külla, seetõttu on Tsirgumäelt ühistranspordiga liiklemine raskendatud.

2.6 Küla infrastruktuur

Füüsilisest infrastruktuurist on olemas elekter, külateed, sideteenused (sh postkastid), vesi, kanalisatsioon Taheva Sanatooriumi territooriumil, prügimajandus. Probleeme prügimajanduse vallas, sest  olmejäätmeid  kiputakse looduslikult kaunitesse paikadesse ja metsa viima. 2009. aastast  kehtib Taheva vallas korraldatud jäätmevedu ning kõik majapidamised peavad oma olmejäätmed üle andma konkursi võitnud prügifirrmale.

Teede osas on probleemiks kruusateede halvenev seisukord, kruusateede suur liikluskoormus eriti suvisel perioodil ja Mustjõe silla seisukord. Kruusateid on vaja katta uue kruusakihiga taastamaks rahuldavaks nende seisukorra ja võimalusel muuta need tolmuvabaks või suvisel ajal kasutada „soolatamist“ vähendades tolmamist, kuna tolm on suureks probleemiks teede ääres elavatele inimestele. Mustjõe silla puhul tuleb Maanteeametiga kokkuleppele jõuda massipiirangute seadmiseks sillal. 

Bussiliiklus on harv, seega on liiklemine ühistranspordiga raskendatud, samas pole ka sõitjate arv kuigi suur. Läbirääkimiste tulemustena loodetakse, et SEBE firma kaugbussiliin hakkab taas tegema sissesõitu Tsirgumäele, kõige enam vajavad seda Valgas koolides õppivad lapsed ja Taheva Sanatooriumi töötajad. Probleemiks on Tsirgumäe bussipeatuses busside ümberkeeramise koht, seal on tee auklik ja ruumi keeramiseks vähe.

Sotsiaalsest infrastruktuurist on olemas külaelanike koostöö. Kooskäimisvõimalused on paremad suvisel perioodil, kogunetakse siis Taheva mõisaparki. Vihmase ilma korral saab kasutada vajadusel Taheva Sanatooriumi seminariruumi või söögisaali peamajas.

Sooblase külas asub MTÜ Hargla Jahiseltsile kuuluv Männikselja kinnistu, kuhu ehitati 2010. aastal Tsirgumäe-Sooblase külade seltsimaja. Seltsimaja on avalikus kasutuses vastavalt MTÜ Hargla Jahiseltsi ja Taheva Vallavalitsuse vahelisele lepingule. MTÜ Hargla Jahiseltsis on 25 liiget, kes kasutavad seda kinnistut oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Seltsimaja on kohaks ka külakoosolekute, külapäevade ja muude ühisürituste korraldamiseks ning   külainimestele tähtpäevade tähistamiseks. Seltsimaja kavandatakse tulevikus kasutada ka noortele loodusõppe võimaldamise paigana.

Tsirgumäe külas tegutsev MTÜ Parmu Ökoküla tegeleb Natura 2000 alal ökoküla rajamisega, propageerides seeläbi energia säästmist, traditsiooniliste töövõtete säilitamist ning puhast elukeskkonda. Taastatud on vana tõrvaahi. Tõrvaahju taastamise praktiline väärtus seisneb laastu- ja sindlikatuse  tõrvamiseks vajaliku tõrva tootmises. Tõrvaahju tööd näidatakse laiemale avalikkusele, et tutvustada traditsioonilisi töövõtteid ja meetodeid. Parmu Ökoküla ökoloogiliste koolituste ja talgute korraldamisega aitab piirkonda atraktiivsemaks muuta. Valgamaa Partnerluskogu toetas ökoküla rajamise ideele teostatavus- ja tasuvusanalüüsi ning äriplaani koostamist. Keskkonnainvesteeringute Keskus andis toetuse uuringu läbiviimiseks, mille raames valmis Eesti Põllumajandusülikooli abil uuring ökoküla rajamise võimalikkuse kohta Natura 2000 aladele. Uuring andis positiivse vastuse, et taoline ettevõtmine pole vastuolus looduskaitseliste nõuetega.
Tsirgumäe külas kavandatakse endise Taheva Karjamõisa kultuuriväärtusliku hoonetekompleksi taaskasutusse võtmist eesmärgiga välja arendada traditsioonilisi hooneid ja eluviise tutvustav ökokeskus. Keskuses on planeeritud olemasolev puhta nurgaga palkmajast taluhoone rekonstrueerida majutushooneks, Koiva jõe liivakivist talli jäänused rekonstrueerida hobusetalliks ja juurde ehitada (taastada) vajalikud abihooned.

Külal on olemas telefoniside läbi Elioni võrgu ja mobiillevi EMT, Elisa ja Tele 2 võrgus. Mobiilside kvaliteet pole hea, probleemiks on arvatavasti Läti piiri lähedus. Interneti püsiühendus on SA Taheva Sanatooriumis ja tõenäoliselt ka mitmetes eramajapidamistes. Kohalikul elanikul on võimalik kodustes oludes tehniliste võimaluste olemasolul kasutada munitsipaalinternetti (WIF-i), mis on kasutajatele tasuta, või sõlmida leping AS Kerneliga, OÜ Olor K.T-ga või Eesti Energiaga sobiva kiirusega internetiühenduse ostmiseks.

Aktiivset uute majade ehitust külas ei toimu, pigem renoveeritakse vanu elamuid.

Sooblase küla territooriumile on paigaldatud küla kaart ja tee äärde mitmed suunaviidad, toetust saadi selleks kohaliku omaalgatuse programmilt.

Küla probleemiks on rahvaarvu vähenemine ja noorte lahkumine külast.
 
Külal on olemas väärtuslik inimkapital, mis väljendub haritud ning kogemustega inimestes, kellel on oskused, teave, kogemused, toomaks külla rohkem ressursse, et tõsta kohalikku elukvaliteeti ja elatustaset.

2.7 Küla meelsus

Küla on endi seast valinud külaaktiivi liikmed, kes on tihedalt koos käinud ja praegustele probleemidele lahendusi otsinud. Aktiivsed elanikud on koondunud seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaseltsi. Aastaid on külas korraldatud ühisüritusi (volbriööd, külapäevad, heakorrapäevad Taheva mõisa pargis). Inimesed on koostööaldid ja ettevõtlikud. Kuni 2010. aastani esindas Tsirgumäe-Sooblase kanti külavanem, 26. jaanuaril 2010 valiti kandile Taheva valla külaarendussüsteemi elluviimise käigus 3-liikmeline eestseisus. Eestseisuse tegevuse eesmärk on tagada infovahetus kogukonnas, tugevdada elanike koostööd ning aidata seeläbi kaasa elukeskkonna paranemisele. Eestseisused tegutsevad neljas Taheva valla kandis (Hagrla ja Kalliküla külad, Laanemetsa, Taheva ja Korkuna külad, Tsirgumäe ja Sooblase külad, Koikküla, Lutsu, Lepa, Koiva ja Ringiste külad) ning nende koostöövotmiks on külaliikumise ümarlaud.

17. märtsil 2006. aastal asutati külas seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaselts, kelle tegevuse eesmärgiks on  külade kultuurielu edendamine, küla elanike väärtushinnangute tõstmine, kohalike elanike seas ühtsustunde loomine, kodutunde kujundamine.

2006. aastal korraldati esmakordselt külapäev, mis tänaseks on muutunud  traditsiooniliseks ettevõtmiseks. 
Külade ja vallavalitsuse suhted on head, mistõttu on mitmed projektid edukalt ellu viidud ja neid võib lugeda õnnestunuks.Seltsing teeb koostööd SA Taheva Sanatooriumiga, kes on külaseltsi abistanud eelkõige külapäevade korraldusel.

Küla paikneb Läti piiri ääres, seega kavandatakse ka koostööd naabritega Lätist. Koostöösuhted võiksid esmajärjekorras olla kultuurilist laadi, tegeleda saaks ka ühiste turismipaketide jms välja töötamisega.

2.8 Koostööpartnerid

Küla soovib ja peab vajalikuks teha tulemuslikku koostööd kohaliku vallavalitsuse ja –volikoguga, et toimuks vastastikune operatiivne infovahetus ja vallaeelarve koostamisel arvestataks külaelanike ettepanekutega külasse puutuvate probleemidele lahenduste otsimisel, samuti naaberküladega, eeskätt just kultuuri- ja ühisürituste vallas. Samuti on mõttekas koos naaberküladega ellu viia ühiseid koolitusprojekte näiteks külaaktiivi liikmetele. Lisaks loodetakse positiivsele koostööle mitmesuguste fondidega, kust on võimalik taotleda rahastamist erinevatele projektidele.

3. Tsirgumäe ja Sooblase külade SWOT - analüüs

Tugevused:
·	alg- ja põhihariduse saamise võimalus kodu lähedal
·	külas on olemas töökohad
·	puhas looduskeskkond ja puutumatu loodus
·	küla läbib Valga-Võru maantee
·	koostööaldid ja aktiivsed inimesed külas
·	külaelu juhib initsiatiivgrupp
·	tugev, tegus jahiselts
·	küla territooriumil paiknevad mitmed vaatamisväärsused
·	hea koostöö erinevate vallavalitsuse hallatavate asutuse ja kolmada sektori vahel
·	üldine keskonnaseisund on hea
·	puuduvad suured keskkonnareostajad
·	jahinduse ja kalanduse võimalused
·	peamiste infrastruktuurikomponentide olemasolu
·	head eeldused puhkemajanduse ja loodusturismi arenguks
·	on olemas potentsiaal alternatiivsete tootmisharude tekkeks ja arenguks
·	külas on tegutsevaid mittetulundusühinguid ja seltsing
·	atraktiivsed ühisüritused
·	otsetee Läti Vabariigi Gaujiena asulaga
·	olemas ainulaadsed taimekooslused, männikud

Nõrkused:
·	laste arvu vähenemine
·	elanikkonna vananemine
·	sõltuvus sotsiaalabist
·	kohati ebapiisav telefoniside
·	kvalifikatsiooniga tööjõu vähesus
·	kogukonnal puudub kooskäimiskoht (rajamisel)
·	vähesed teadmised toetuste taotlemise kohta, kompetentsi puudus
·	tolmused kruusateed, Tsirgumäel vilets asfaldilt mahasõit kruusateedele
·	harv bussiliilus
·	sääskede rohkus

Võimalused:
·	kogukonnale kooskäimiskoha rajamine
·	täiendavate vahendite leidmine projektitöö kaudu 
·	koostöö naaberkülade ja vallavalitsusega erinevates valdkondades
·	võimalikult paljude külaelanike kaasamine ühistegevusse
·	küla tutvustamine väljapoole
·	projektide kaudu vahendite hankimine küla arengu seisukohalt oluliste ettevõtmise rahastamiseks
·	vabatahtliku töö propageerimine
·	turismiobjektide ja vaatamisväärsuste korrastamine
·	kogukonnateenuste arendamine
·	elanike keskkonnateadlikkuse suurendamine
·	avatus
·	ümberõppe võimalused

Ohud:
·	sotsiaalprobleemide levik
·	elanikkonna jätkuv vananemine
·	elatustase oluliselt  madalam Eesti keskmisest
·	bussiliikluse halvenemine
·	tööjõuliste inimeste vähenemine
·	külaaktiivi eestvedajate läbipõlemine
·	turismi arenguga kaasas käivad ebameeldivused kohalikele elanikele (müra, prügi jms)
·	inimeste aktiivuse langus, väljaränne


4. Arengueelduste koondhinnang

Tsirgumäe ja Sooblase külad on huvitava ajaloolise tausta ja rikkaliku kultuuripärandiga küla. Kuigi rahvaarv näitab kahanemise tendentsi, on olemas teotahtelisi külaelanikke, kes tunnetavad oma osa ja vastutust küla käekäigu eest. Oluliselt rohkem on võimalik ära kasutada noorema põlvkonna potentsiaali. 
Kohalikel kolmanda sektori organisatsioonidel (MTÜ Hargla Jahiseltsil, seltsing Tsirgumäe-Sooblase Külaseltsil, SA Taheva Sanatooriumil, MTÜ Parmu Ökoküla) on olemas pidev koostöö kohaliku kogukonnaga, ühiselt korraldatakse piirkonnas üritusi.
 MTÜ Hargla Jahiseltsil on olemas Männikselja kinnistu Sooblase külas, kinnistul asuvad mitmed hooned, sealhulgas ka 2010. aastal ehitatud seltsimaja, mis annab võimaluse kohalikule kogukonnale kooskäimiseks. Niiviisi on leitud hoonestusele mitmekülgsem kasutus: jahiselts kasutab kinnistut ja sellel asuvaid hooneid oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, külade elanikud vastavalt kogukonna vajadustele kooskäimiseks ja ühisürituste korraldamiseks.
Loodus on siiakanti andnud suurepärased eeldused, mille oskuslikul väljapakkumisel ja reklaamimisel on võimalik  senisest enam turiste kohale meelitada. Küla läbib Mustjõgi, mis suubub Koiva jõkke, mistõttu on võimalik kanuumatkade korraldamine. Külal on koostöös teiste külade võimalused arendada kogukonnaettevõtlust  (külaturismi, kohalikele elanikele suunatud teenused – nt heakorratööde teostamine vms).
Kohalik rikkus on kindlasti mets.  Samuti on siin võimalik tegelda põllumajanduse ja erinevate alternatiivpõllumajanduse harudega (mesindus, maasika-vaarika kasvatus, ravimtaimede kasvatamine).

5. Visioon aastani 2017

Tsirgumäe ja Sooblase külad on arenenud infrastruktuuriga mitmekesise ajaloo ja kultuuripärandiga tunnustatud puhkepiirkond Lõuna- Eestis, kus oluliseks on loodus- ja maaturism ja sellega seotud tegevusalad.

Rahvaarvu kahanemine on pidurdunud, vanusestruktuur ja rändesaldo on stabiliseerunud.
Noori tuleb külla tagasi, taastatakse vanu talukohti.

Väikeettevõtjad tegutsevad aktiivselt. Maamajanduses on toimunud spetsialiseerumine. Traditsiooniliste põllumajandusharude kõrval on levinud ka alternatiivne tootmine, säästvat arengut väärtustav taime- ja loomakasvatus, laialt on levinud väiketootmine. Oluline majandusharu on turism ja sellega seotud teenindusettevõtted.

Aktiivne külaelanik on hinnatud omas külas, ta võib alati loota külaelu edendamisel vallavalitsuse nõustamisele ja toele.

Külaelaniku ja vallavalitsuse vahel toimub aktiivne dialoog, üheskoos otsitakse ja leitakse lahendusi erinevates eluvaldkondades esilekerkivatele probleemidele.

Sooblase külas asuvas seltsimajas toimub aktiivne seltsielu,  sinna on koondunud Tsirgumäe ja Sooblase külade kultuuri- ja ühistegevus , maja kasutatakse aktiivselt erinevate huvigruppide poolt. 

Looduskaitsealune Taheva mõisa park on rekonstrueeritud, mõisa peahoone varemed on konserveeritud. Jääkelder, pumbajaam-sepikoda, ait ja tuulik on rekonstrueeritud ja nendele on leitud kasulik funktsioon: nt jääkeldris säilitatakse marju, laagerdatakse liha vms, pumbajaam-sepikoda võetakse kasutusse oma esialgsetel otstarvetel, aita kasutatakse mitmetel eri eesmärkidel (nt liha parkimine, ravimtaimede kuivatamine, meistrite töötoad, näitused-väljapanekud jne) ja tuulikus on väljas ekspositsioon Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kohta.

Hästi on ära kasutatud kohalikud looduslikud eelised-vaatamisväärsused (nt Tellingumägi, kanuumatkade korraldamine Koiva- ja Mustjõel, suusaradade rajamine, jõulumaa vms korraldamine). Piirkonnas keskendutakse kvaliteetsete loodusturismitoodete osutamisele, turismiteenused on tasakaalus kohalike elanike vajadustega ja turistide arv ei mõju häirivalt kohalikule kogukonnale.

Loodusturistile pakutakse teenuseid paketina. Olemasolevaid eeliseid on osatud reklaamida ja kohalike objektide-rajatiste atraktiivsust esile tuua. Kohalikku ajaloopärandit tutvustatakse läbi legendide, teenuste osutamisega on seotud mitmed kohalikud elanikud, kelle potentsiaali ja teadmisi on niiviisi edukalt ära rakendatud. 
Arendustöös on arvesse võetud järgmisi märksõnu: korralike kanuude vettelaskmise kohtade rajamine, tõllatee Gaujienasse (Koivalinna) ja endine pidalitee, ökoküla ja ökoturism piirkonnas, RMK jalgrattateede edasiarendamine, vajalike viitade ja kaartide paigaldamine, Koiva ja Mustjõe ääres olevate puhkekohtade edasiarendamine ja järjepidev hooldamine, jõulumaa vms temaatiliste hooajaliste ettevõtmiste korraldamine,  põllumajandus ja metsandus,  külarahva kooskäimise koha  (nn seltsimaja) olemasolu.

6. Küla arengulised eesmärgid ja ülesanded nende saavutamiseks

Eesmärk:
	Paranenud elukvaliteet ja tõusnud elatustase

Alaeesmärgid:
	Toetatud (koostöö kohaliku omavalitsusega ja erinevate partneritega, ettevõtlusega alustajatele koolitus, info kättesaadavus) ja arenev ettevõtlus

uued töökohad
ära kasutatud kohalik potentsiaal
avatud kogukond ja uuenduslikud ideed

Ülesanded:
·	viia läbi koolitust ettevõtlusega alustajatele, pikaajalistele töötutele pakkuda võimalust täiend- ja ümberõppeks
·	kogukonnaettevõtlusega alustamine, erinevate teenuste osutamine
·	arvestatava hulga kogukonnast kaasamine erinevate loodusturismiteenuste pakettide osutamisse.

Eesmärk:
	Aktiivne ja järjepidev erinevatele sihtgruppidele ja põlvkondadele suunatud kultuurielu ning –sündmused

Alaeesmärk:
2. 1 mitmekülgsed sportimisvõimalused

Ülesanded:
·	kohaliku ajaloopärandi oskuslik väljatoomine ja sidumine piirkonna kultuurisündmustega
·	kultuuriürituste mitmekesistamine
·	piirkonnas asuvate rattaradade atraktiivsemaks muutmine ja suusaradade rajamine
·	projektitöö abil täiendavate vahendite leidmine kultuurielu elavdamiseks
·	mõisa parki välislava rajamine
·	suvise kooskäimise koha Taheva mõisapargi korrastamine, selleks vajalike muinsuskaitse eritingimuste ja pargi rekonstrueerimisprojekti koostamine

Eesmärk:
	Ökoloogiliselt puhas elukeskkond


Ülesanded:
·	keskkonnasäästlike eluviiside propageerimine
·	keskkonnahariduse pakkumine ja seeläbi keskkonnateadlikkuse tõstmine
·	jahiseltsi kaudu jahinduse tutvustamine ja loodusõppe võimaluste loomine

4. Kogukonna aktiivus oma elukeskkonna parendamisel, suurenenud ühtekuuluvustunne ja efektiivne koostöö

Ülesanded:
·	rõhuda külaelaniku vastutustundele oma kodukoha kujundamisel
·	kaasata külaelu puudutavate otsuste langetamisse võimalikult palju erinevaid sihtgruppe
·	mittetulundussühingute ja seltsingute töö toetamine, vabatatahtliku töö väärtustamine ja propageerimine
·	kogukonna aktiivne koostöö rajatud seltsimaja majandamisel, ruumide aktiivne ja mitmekülgne kasutus

7. Võtmevaldkonnad külaelu arengus

·	Olulisim on  toetada ärksa külaelaniku ettevõtmisi, pakkuda talle koolitust, tunnustada teda tema tegevuse ja teotahtelisuse eest. Selleks on vajalik tihe koostöö vallavalitsuse ja vallavolikoguga, külaelanike omavaheline kooskäimine, probleemide selge määratlemine ja üheskoos võimalike lahendusteede leidmine.
·	Majanduse elavdamine, väikeettevõtlusega alustajatele koolituste pakkumine, ettevõtlusalase info levitamine, töötute motiveerimine ja ergutamine ettevõtlusega tegelemiseks
·	Kogukonna koostöö piirkonna atraktiivsemaks muutmisel, oskuslik piirkonna väärtuste ja eripära väljatoomine, ajaloo- ja kultuuripärandi sidumine tänapäevaste ettevõtmistega.
·	Külakoosolekute ja ühisürituste ning tähtpäevade korraldmiseks koostöö tegemine, senisest enam süsteemse arendustöö tegemine, regulaarsed kogukonna aktiivi kokkusaamised.


8. Tegevuskava

Aeg
Tegevus, inves-
teeringuobjekt
Maksumus
Rahastamise 
allikas
Vastutaja
2010– edaspidi igal aastal
Külapäeva tähistamine
10 000 krooni aastas
Projektide abil,
Taheva Vallavalitsus
külaaktiiv
2010- edaspidi igal aastal


Heakorrapäevade korraldamine
3000 aastas
Projektide abil, Taheva Vallavalitsus
külaaktiiv,
vallavalitsus
2010-2017
Küla ajaloo- ja kultuurürituste korraldamine, vastavate materjalide koostamine
Täpsustatakse igal aastal
Projektide abil
Taheva Vallavalitsus
külaaktiiv
2010-2017
Külakoos-
olekute korraldamine, vallavalitsusele küla arengu seisukohalt ettepanekute tegemine
Tekivad minimaalsed kulutused
-
külaaktiiv
2010-2017
Kogukonnateenuste väljaarendamine külas vastavalt külaelanike soovidele ja vajadustele


külaaktiiv
2010 - 2013
Kogukonnale kooskäimiskoha (seltsimaja) vajadusel etapiviisiline ehitamine Sooblase külla Männikselja maaüksusele ja selle sisustamine 
1 500 0000
Projektide abil (MAK  meede 3.2), Taheva Vallavalitsus, MTÜ Hargla Jahiselts
MTÜ Hargla Jahiselts, seltsing Tsirgumäe-Sooblase külaselts
2010-2017
SA Taheva Sanatooriumi kasutuses oleva kompleksi rekonstrueerimine ja kohandamine erinevate sotsiaalhoolekandeteenuste osutamiseks
Rekonstrueerimistööde maksumus täpsustatakse igal aastal hoonete kaupa
Projektid erinevatesse fondidesse, SA Taheva Sanatoorium, Taheva Vallavalitsus
SA Taheva Sanatoorium, Taheva Vallavalitsus
2010
Tõrvaahju ehitus Tsirgumäe külla
250 000
Projektide abil (MAK  meede 3.2)
MTÜ Parmu Ökoküla
2010 - 2014
Karjamõisa ökokeskuse rajamine
3 500 000
Projektide abil (PRIA)
MTÜ Parmu Ökoküla, OÜ Koivakonnu
2010 - 2014
Koiva-Mustjõe maastikukaitseala külastuskeskuse rajamine
2 500 000
Projektide abil (KIK), Riigimetsamajandamise Keskus, Riiklik Looduskaitse-
keskus, Taheva Vallavalitsus
MTÜ Parmu Ökoküla, Taheva Vallavalitsus





9. Küla arengukava elluviimine, seire ja hindamine

Küla arengukava kinnitab külaaktiiv ja see vaadatakse läbi 1 kord aastas enne 1. aprilli, et viia sisse vajalikud muudatused. Küla eestseisuse liikmed lähtuvad oma tegevuses käesolevast arengukavast.

10. Kokkuvõte

Huvitavaim asjaolu, mis arengukava koostamisel ilmnes, oli see, et külal tervikuna on olemas palju  arenguks vajalikke eeldusi. Tegutsemisel tuleb senisest enam arvestada  küla hetkeolukorra tervikpilti ja visiooni, kuhu me tahame jõuda. Arengukavas sätestatu elluviimine jääb kohalike elanike endi kanda, eesmärkidena püstitatu saavutamine sõltub külaelanike koostöövalmidusest ja ühistegevusest. Analüüsides aastatel 2008 – 2010 kandis ellu viidud tegevusi võib öelda, et arengukava elluviimist on alustatud edukalt. MTÜ Hargla Jahiselts sai toetus PRIA meetmest 3.2 seltsimaja ehitamiseks ning ehitus valmis 2010. aastal. MTÜ Parmu Ökoküla projekti tõrvaahju taastamiseks toetati samuti PRIA 3.2 meetmest ning ka tõrvaahi valmis 2010. aastal. Tsirgumäe-Sooblase külad on tähistanud igal aastal külapäeva ja korraldanud heakorrapäeva.








