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TORI VALLA ARENGUKAVA 2030  
 
Mis seostub inimestel esimesena Tori vallaga?...Enamasti on vastuseks: "Hobused!" 
Tori hobuste üle võime tõepoolest siirast uhkust tunda, kuid tegelikult on meie suurim 
väärtus asukoht ja meie inimesed. Valla paiknemine ümber Pärnu ei võimalda meist 
praktiliselt mööda sõita ei pärnakatel ega külalistel. 
Suvepealinna naabrus, laiad laaned ja rohealad, jõed ning sood, kultuuripärand ja 
toimekad elanikud muudavad Tori valla eriliseks kodukandiks. Kui oskame oma eeliseid 
keskkonnateadlikult kasutada, oskuslikult valla tegevusi juhtida ja ühtse kogukonnana 
tegutseda, muudamegi maailma - alustades iseendast ja oma kodust. 
 
Suured muutused saavad alati alguse väikestest tegudest. Tehes olulisi tegevusi õiges 
järjekorras, võime kümne aasta pärast rõõmu ja uhkusega tõdeda, et oleme samm-
sammult igapäevase Tori hobuse järjekindlusega viinud ellu kõige ambitsioonikama 
tulevikuvisiooni:  TORI VALD ON EELISTATUIM ELUKOHT PÄRNUMAAL! See tähendab, et 
valla elanike arv kasvab, mis omakorda loob püsiva aluse kogu valla jätkuvaks arenguks ja 
heaoluks. 
 
Mis toimub Tori vallas järgmise kümnendi jooksul? 6 peamist arengusuunda: 
Järgnevatel lehekülgedel avaneva arengukava eesmärk on sõnastada vajalikud 
arengusuunad ambitsioonika visiooni elluviimiseks. Siin esitletud peateemad ja 
põhimõtted on aluseks kõikide valla tegevuste planeerimisel nii sellel kui järgenvatel 
aastatel.   
 
1. Kaasaegse kvaliteetse ja turvalise elukeskkonna ning avaliku ruumi arendamine 

Teeme konkreetseid tegevusi selleks, et Tori vallas oleks hea elada. Võimaldame Tori vallas mugavalt 
kasutada Pärnu linna lähedusega kaasnevaid eeliseid, sh parandame ühistranspordivõimalusi, loome 
kergliiklusteede võrgustiku ja panustame sidelahenduste ning kiire interneti jõudmiseks valla elanikeni. 

2. Kvaliteetsete ja kättesaadavate avalike teenuste arendamine 
Loome alus- üld- ja huvihariduse võimalused igale vallas elavale lapsele ning parima võimaliku 
kasvukeskkonna järeltulevale põlvkonnale. Sotsiaal- ja perearsti teenused peavad olema vajadusel 
kättesaadavad igale valla elanikule. 

3. Keskkonnahoidliku toimimise kujundamine 
Hoiame keskkonda, teadvustame kohalikele elanikele loodushoiu kasulikkust pikemas perspektiivis ja 
ühendadame selle parimal moel elukeskkonna ning keskkonnateadlike uusarendustega. 

4. Tugeva kogukondliku identiteedi ja kodanikuühiskonna edasiarendamine 
Oleme kohalikele kogukondadele nende tegevustes toeks, arendades konkreetsete tegevustega 
kultuuri- ja sporditaristut ja aidates muuta elu vallas aktiivseks, eluterveks ja ettevõtlikuks. 

5. Tugeva ettevõtluse kujunemise toetamine 
Loome kohalikele ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele ligitõmbava elukeskkonna, mis loob soodsa 
pinnase kohaliku tööjõu tulemiseks piirkonda, uute töökohtade loomiseks ja samuti kaugtööks, mis 
omakorda toob valda uusi kohalike teenuste kasutajaid. Toetame Tori võtmeobjektide turundamist. 
Teadvustame Tori valla asukohta, eeliseid ja elukeskkonna potentsiaali Pärnu ja lähivaldade inimestele 
ning laiemale avalikkusele. 

6. Tugeva ja haldusvõimeka valla arendamine 
Tagame ühtsetest väärtustest lähtuva valla igapäevatöö ja juhtimise, tähtsustame meeskonnatööd ja 
oleme avatud nii kogukonnale kui maailmale. Hooliva ja eduka vallana tekitame kodanikes isiklikku 
huvi valida just Tori vald oma pere püsivaks kodukohaks. 

 
NB! Konkreetsed tegevused on loetletud tegevusplaanides: Lisa nr 2.  
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Taust ja väljakutsed  

Kuidas Tori valla arenguvisiooni järgnevatel aastatel edukalt ellu viia?  
Läbiviidud analüüs* ja töögrupid tõid välja olulised kitsaskohad, suunad ja väljakutsed, 
mida arengukava ja tegevusplaanide uuendamisel arvestada: 
 
Selge arenduspõhimõtete, tegevuste ning kasutamisvõimaluste kommunikatsioon 
 Valla arenduste valikute põhimõtete parem esitlus. Täna on valla tegevusplaanides mitmeid arendusi, 

kuid avalikult ei ole esitletud, milliste põhimõtete alusel tehakse valikuotsuseid ja milliseid piirkondi 
eelistatakse. 

 Fookuse suunamine ka arenduste kasutusele. Valla tegevusplaanid on täna kaldu arenduste 
ehituslikule osale. Oluline on tegevuskavades rohkem tähelepanu pöörata ka loodu parimal moel 
kasutamisele. 

 
Esmatähtsate avalike teenuste arendamine 
 Suurenev elanikkond ja noorte osakaal eeldab tähelepanu neile suunatud teenuste arendamisel. 

Esmatähtis on planeerida tegevusi haridusvõimaluste kättesaadavuse parandamiseks, vastasel juhul ei 
vali noored pered valda püsivaks elupaigaks. 

 Ühistransport vajab pidevat kaasajastamist, näiteks haridusasutustele mugava ligipääsu tagamiseks. 
 
Keskkonnahoiu tähtsustamine valla tasandil 
 Keskkonnahoid tervikuna on valla tasandil tähtsustamata. Valdkonna vastutusalade täpsustamine ja 

tegevuste kokkuleppimine on ülioluline. 
 Valla hangetes tuleb aluseks võtta keskkonnahoiuga seotud põhimõtted. 
 Nii valla elanike kui ametnike teadlikkus valdkonnas ei ole hetkel piisav ning puudub ka plaan 

teadlikkuse suurendamiseks. 
 Valla jäätmekava on hetkel veel uuendamisel ja on oluline, et sellesse viiakse sisse realistlikud 

ambitsioonikad põhimõtted jäätmekäitluse korraldamiseks. 
 
Kogukonna kaasamine 
 Valla spordirajatised on hetkel ebaühtlase kvaliteediga ning ühtlase sporditaristu tagamine vallas on 

võetud valdkonna prioriteediks.  
 Väljakutseks on kogukondade kaasamine valla kultuuri ja spordivõimaluste aredamisse. 
 
Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse toetamine 
 Valla ettevõtlus on hajus ja üksikute ettevõtete põhine. Peame arvestama, et valla võimekus 

ettevõtluse arendamisel ja toetamisel on piiratud. Kõige olulisemaks on keskenduda atraktiivse 
elukeskkonna loomisele, mis kaudselt toetab ka ettevõtluse arengut. 

 Pärnu lähialadel on vallal võimalik ettevõtluse arengut toetada tehnoparkide rajamisega.  
 Turismivaldkond on valla jaoks oluline töökohtade looja, kuid ettevõtted selles valdkonnas on 

enamasti väikesed ja piiratud võimekusega. Valdkonna konkurentsivõimet saab valla poolt toetada 
kogu sektori ühistele väljakutsetele (ühisturundus jne) kaasa aidates ja valdkonna 
partnerorganisatsioonidega koostööd arendades. 

 Vald peab olema avatud erinevatel ettevõtlusvõimalustele. Koroonaviiruse mõjul on oluliselt 
suurenenud kaugtöö osatähtsus ja vallal on oluline sellest tulenevaid muutusi võimalusel ära kasutada. 

 
Valla sisemise võimekuse arendamine:  
 Valla juhtimiskvaliteedi arendamiseks on käivitatud ühtsete väärtuste juurutamise projekt ja nende 

praktikas kasutamine peab kujunema prioriteediks. 
 Valla töötajate arenguprogramm peab muutuma süsteemseks ja lähtuma ühtsetest eesmärkidest. 
 
* Makroanalüüsi koondhinnang, mis baseerub arengukava senise versiooni ja 2020 aasta analüüside hinnangule. Kasutatavate 
alusanalüüside kokkuvõte on toodud arengukava lisas 5.  
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Väärtused ja toimimispõhimõtted  

Ühise ja ühtlase toimimise tagamiseks oleme kokku leppinud väärtused, millest lähtume.  
Tori valla väärtused põhinevad kahel olulisel tõekspidamisel – soovime olla näoga 
inimese poole ja koos muuta maailma.  
 
Hoolime Oleme professionaalsed, inimlikud, positiivsed ja ausad. Inimesed 

on meie juurde oodatud. Märkame ja kuulame kodanikku ning 
kolleegi. Peame lugu iseendast ja inimestest meie ümber. Kõik 
vallas toimuv on meie asi ning iga töötaja on valla visiitkaart. 
Toetame ja tunnustame häid algatusi ning tähistame võite. 
Oskame märgata ja toetada abivajajat. Teeme oma tööd 
armastusega: täidame antud lubadusi ja teeme rohkem, kui meilt 
oodatakse. 

  

Julgeme Oleme ambitsioonikad - tegutsedes võidame või õpime. Võtame 
käsile veelgi suuremaid projekte ja katsetame uusi lahendusi, 
hoides samas vana ja head. Võtame aega, et hinnata, mida 
järgmine kord teha paremini. Mõistame, et oleme erinevad. 
Arendame ennast ja organisatsiooni ning liigume ühise 
meeskonnana edasi. 

  

Kaasame Kaasame kõiki, keda otsused mõjutavad. Loome õhkkonna, kus 
ideed ja omavaheline suhtlus hakkavad elama. Leiame 
meeskonnast parimad kompetentsid ja vajadusel välised 
eksperdid. 

  

Tegutseme 
läbipaistvalt 

Suuname arenguid ja langetame parimaid otsuseid avatud 
arutelude kaudu, tuginedes faktidele. Avaldame infot lihtsalt ja 
arusaadavalt. Hoiame tööprotsessid ja vastutusalad selged. Kõik 
on avalik peale selle, mis on seadusega piiratud. 

  

Oleme 
vastutus-
tundlikud 

Toetame arenguid, mis aitavad kaasa keskkonna ja kodanike 
heaolu paranemisele. Tegutseme keskkonda säästvalt selle 
nimel, et maailm ja Tori vald oleks elamisväärne paik ka 
tulevastele põlvedele. 

 
 
 

 

  



6 
 

Lühiülevaade peamistest arengusuundadest  

Tori vallal on potentsiaali kujuneda eelistatuimaks elukohaks Pärnumaal. Selle väljakutse 
teostumiseks võtame eesmärgiks kujundada vallaelanike jaoks võimalikult terviklik 
piirkond. 
 

1. Kaasaegne, kvaliteetne ja turvaline elukoht. Tori vald laiub suurel ja varieeruva 
asutustihedusega territooriumil, mis loob meile mitmeid väljakutseid tegevusprioriteetide 
valikul. Tahame vallana keskenduda tervikliku valla kujundamisele, katta suurema 
asustustihedusega piirkonnad kõigi oluliste teenustega ja ühendada väiksema 
asutustihedusega piirkonnad suuremate asulatega. Ambitsiooniks on luua vajadustele vastav 
mugav ja turvaline keskkond, mis sobituks juba olemasoleva ruumilise keskkonna ja ka 
kultuuriväärtustega. 

 
2. Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused. Soovime, et valla teenused toimiksid 

võimalikult elaniku ja abivajaja lähedal ja et igal lapsel ja noorel oleksid võimalused heas 
keskkonnas kasvamiseks, õppimiseks ja arenemiseks. Kõigile valla elanikele peab olema 
tagatud sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus ja vajaduspõhine toetamine ning loomulikult 
kättesaadav esmatasandi tervishoiuteenus. Et tagada teenustega rahulolu, tuleb keskenduda 
tihedale koostööle erinevate valdkondade vahel.  

 
3. Keskkonnahoidlik ja loodust väärtustav vald. Keskkonnateadlikkus, keskkonnasäästlik eluviis 

ja jätkusuutlik majandamine on üha sagedamini väärtused, millest lähtuvalt otsustakse oma 
elukoha valik ja hinnatakse koduvalda. Tori vald oma jõgede, metsade ja Soomaaga on juba 
täna tuntud hästi säilinud loodupiirkonnana. Heas seisundis mitmekesine looduskeskkond 
annab meile eelise rohepöörde rakendamisel.  
Rohelise mõtteviisi juurutamise aluseks on selge visioon ja eesmärgid, elanike lai kaasatus, 
kokkulepped kogu vallas keskkonnahoidlikkuse põhimõtete rakendamiseks ja siirad 
mõtestatud tegevused, mida väärtustame ning kommunikeerime laiemale avalikkusele. 

 
4. Tugev kogukondlik identiteet ja kodanikuühiskond. Elujõulised kogukonnad loovad tegeliku 

aluse valla arenemisele ja tagavad elanike rahulolu oma kodukohaga. Vallana on oluline 
panustada kogukonnatöösse ja luua uusi võimalusi kogukondlikuks koostoimimiseks ning vaba 
aja veetmiseks. Väljakutseks on vallas välja arendada atraktiivne ja aktiivselt kasutuses olev 
kultuuri- ja sporditaristu, mida saaksid kasutada igas eas elanikud ja külalised.  
Kogukondade kultuuri- ja sporditraditsioonide hoidmine ja värskendamine toetab ka teiste 
eluvaldkondade arengut. Pingutame, et kogukonnad oleksid tugevad ja elujõulised ning 
panustaksid oma piirkonna kultuuri- ja spordielu edendamisse ning valla arendamisse laiemalt.  

 
5. Tugevad ettevõtted. Valla ja kogukondade toimimist aitab toetada kohapealne tugev 

ettevõtlus. Tahame vallana olla ettevõtete arendamisel toeks, keskendudes peamiselt 
ettevõtjate jaoks sobivate tehnoparkide ja atraktiivse elukeskkonna loomisele. Oleme vallana 
alati avatud ettevõtjate väljakutsetele ja otsime neile võimalikke lahendusi koos erinevate 
partnerorganisatsioonidega. Eraldi fookuses hoiame turismisektorit, kellega koostöös aitame 
muuta valda atraktiivsemaks meie külalistele. 

 
6. Tugev vald. Vallajuhtimisel keskendutakse elanikkonna kaasamisele, töötajate motivatsiooni 

hoidmisele ja dialoogi pidamisele partneritega vallasiseselt ja laiemalt. Täna on eesmärk 
tagada ühtsetest väärtustest lähtuv toimimine kogu vallas ja igas ametis. Lisaks peame 
arvestama, et arengukava ja seotud tegevusplaanid on ambitsioonikad ja planeeritu 
elluviimine suur väljakutse, mis eeldab korrapärast tööd ja tugevat meeskonda. 
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1. Kaasaegse kvaliteetse ja turvalise elukeskkonna ja avaliku ruumi 
arendamine 

Tori vald laiub suurel ja varieeruva asutustihedusega territooriumil. Valla arenguplaanide 
loomisel võtame arvesse piirkondade asustustihedust ja eripära ning jaotame piirkonnad 
selle alusel erinevatesse kategooriatesse, mis on aluseks infrastruktuuri ja teenuste 
arendamisel.  
 
Valla arenguplaanidesse valitakse tegevused arvestades põhimõtet, et mida suurem on 
asustustihedus seda suurem on valla roll piirkonna arengu toetamisel: 
 

 

1.1 Elukoha avalik ruum 

Kõigi planeeringute ja arenduste osas jälgime põhimõtet, et looksime lähtuvalt piirkonna 
vajadustest sõbraliku ja turvalise keskkonnahoidliku terviku, mis sobitub olemasoleva 
keskkonna ja kultuuriväärtustega. 
 
Eesmärgid:  
 Tiheasustusega piirkondades on loodud konkreetse ala elanike vajadustele vastav atraktiivne avalik 

ruum. 
 Kogu vallas on piisavalt rohealasid ja puhkevõimalusi. 
 Avaliku ruumi arendamine vallas toimub läbipaistva otsustusprotsessiga ja lähtub üldistest 

elukeskkonna arendamise põhimõtetest. 



8 
 

 

Mõõdikud: 
 Valla elanike arvu ja struktuuri muutus (rahvastikuregistri andmed). 
 Elanike heaoluküsitluse tulemused. 

1.2 Teed ja tänavad, jalgratta- ja jalgteed ning välisvalgustus 

Teehoiu teostamine 
Valla teede seisundi parandamise prioriteedid ja põhimõtted sõltuvad piirkonna 
asustustihedusest, elanike arvust, liikluskoormusest ning tee iseloomust.  
Lähtume teedevõrgustiku korrastamisel kehtestatud seisundinõuetest ja tiheasustusega 
piirkondades linnatänavate standardist. Soovime, et tiheasustus ja suuremate 
elamugruppidega piirkondades oleksid teed ja juurdepääsuteed avalikus kasutuses (mitte 
ilmtingimata valla omandis). 
 
Jalgratta- ja jalgteed 
Valla jaoks on esmatähtis kergliikluse loogiliste koridoride ja ringide väljaarendamine (sh 
asula sisesed võrgustikud)– iga konkreetse piirkonna jaoks lahenduse leidmisel 
arvestame liikluskoormust, kergliikluskoridoride eripärasid ja vaba ruumi olemasolu.  
 
Tänavavalgustuse arendamine 
Vald peab oluliseks tiheasustustes välja arendada kaasaegne energiasäästlik 
tänavavalgustus ning tagada liiklejate turvalisus. 
 
Eesmärgid: 
 Vallas on tagatud aastaringselt kasutatav teedevõrk. Ühendusteed ja suurema liikluskoormusega teed 

muudetakse tolmuvabaks esmajärjekorras. (Suurem liiklustihedus määratakse omavahelise võrdluse 
käigus ja majapidamiste arvu järgi, arvestatakse tee seisukorda ja sellest tulenevalt valitakse 
parendusmeetod). 

 On rajatud jalg- ja jalgrattateede loogiline ringistatud võrgustik (puuduvate oluliste lõikude osas on 
välja töötatud lahendused ja need võimaluste piires rajatud). 

 Väiksemates asumites/elamugruppides on kergliiklejate turvalisus ja ligipääs ühistranspordipeatustele 
tagatud vastavalt konkreetsele olukorrale kergliiklustee ja/või tänavavalgustusega. 

 

Mõõdikud: 
 Rajatud kergliiklusteed (perioodil 2018-2021 rajatud 10,7 km). 
 Rajatud kõva- ja mustkattega teed ja kõvakattega teede osakaal (perioodil 2018-2021 rajatud 83km; 

minuomavalitsus.ee 2020 kõvakattega tänavate osakaal 24%). 
 Investeeringud teedevõrku (minuomavalitsus.ee teede rahastuse hinnang). 
 Rajatud välisvalgustuspunktide arv (perioodil 2018-2021 rajatud 531). 
 Tänavavalgustuse kaasajastamine: LED valgustuse osakaal KOV tänavavalgustuses (algtase 2019 a 10%, 

sihttase 2030 aastal 100%). 
 Valgustatud ülekäiguradade arv (perioodil 2018-2021 rajatud 7). 
 Elanike ja ettevõtjate rahulolu (Rahulolu küsitlus). 

1.3 Energiavarustus ja sidelahendused 

Toimiv energiavarustus ja kvaliteetne side on muutunud esmaseks, mille järgi oma 
elukvaliteeti hinnatakse. Kiire interneti jõudmine igasse majapidamisse ja ligipääs 
elektrienergiale on oluline kogu valla territooriumil. Teeme valla võimaluste piires kõik, 
et sidelahendused areneksid, kuid peame arvestama, et vald üksi ei ole võimeline 
lahendusi looma ja valdkonna arengud võivad olla pikemad, kui sooviksime.  
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Soodustame vallas igati taastuvenergia tootmist ja keskkonnasäästlikke 
energialahendusi, kuid hoiame selle valdkonna arengud tasakaalus elu- ja 
looduskeskkonnaga.    
 
Eesmärgid: 
 Energiatõhususe suurendamine ja taastuvenergia lahenduste kasutamine valla omandis olevate 

hoonete rekonstrueerimisel / ehitamisel. 
 Tiheasustuspiirkondades eelistada taastuvenergial küttelahenduste kasutamist ja 

kaugküttepiirkondade laienemist. 
 Kiire internetiga liitumise võimaluste olemasolu vallas. 
 

Mõõdikud: 
 Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusus ja kasutatava taastuvenergia %. 
 Summaarne kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamine vallas (2019 a tase: 60 tuh CO2e t, sihttase 

2030 a 42 tuh O2et, vähenemine 30%) 
 KOV-i hoonefondi KHG heite vähendamine (2019 a tase: 1 CO2e t, sihttase 2030 a 0,7 tuh O2et, vähenemine 30%) 
 Rekonstrueeritud KOV hoonete osakaal (vähemalt C-klass) algtase 2019 a 25%, sihttase 2030 a 100%). 
 Kiire internetiga liitumisvõimaluste olemasolu (% elanikest ja ettevõtetest). 

 

1.4 Ühistransport ja turvalisus 

Elanike ja külaliste turvalisuse tagamine ja erinevatele teenustele mugava ligipääsu 
loomine on kogu valla ühine prioriteet. Tegevused nende väljakutsete lahendamiseks 
jaotuvad mitmesse eri valdkonda ühistranspordist päästevõimekuse tõstmiseni. 
 
Ühistranspordi võimaluste ja mugava kasutuse arendamine vallas on pidev protsess, 
mis sõltub paljudest muutuvatest teguritest nagu kasutajate vajadused, sihtkohtade 
muutumine jne. Jälgime pidevalt elanike vajadusi ja optimeerime koostöös partneritega 
liinivõrku. Olulise sisendina arvestame erinevatele teenustele (koolid, lasteaiad, 
kauplused jne) mugava ja turvalise ligipääsu tagamist.  
 
Turvalisuse ja päästevõimekuse tagamiseks toetame päästjate ja vetelpääste võimekuse 
tõstmist ning arendame vajalikku infrastruktuuri. Veeohutuse tagamiseks rajame ohutuid 
ujumiskohti ja toetame veeohutuse teadlikkuse tõstmist. Oleme ohutuse huvides valmis 
vajadusel reguleerima liiklust avalikel veekogudel. Koostöö vabatahtlike ja päästeametiga 
toetame teadlikkuse suurendamist tuleohutuse vallas ja päästevõimekuse arendamist. 
 
Eesmärgid: 
 Toimivad optimaalse sageduse ja kellaaegadega ühistranspordiühendused valla suuremate asulate ja 

Pärnu vahel ning väiksema asustustihedusega asumid omavad ühistranspordiühendusi valla linnaliste 
asustustega.  

 Tuletõrje veevarustuse optimaalse võrgustiku ja vajaliku infrastruktuuri arendus valla territooriumil 
koostöös vabatahtlike ja Päästeametiga. 

 Teadlikkuse tõstmine kriisideks valmisolekuks, tule- ja veeohutuse vallas koostöös vabatahtlikega ja 
partneritega. 

 
Mõõdikud: 
 Elanike rahulolu hinnang ja ühistranspordi kasutajate arv (PÜTK-uuringu tulemused). 
 Nõuetekohase tuletõrje veevarustusega katud ala % valla territooriumist. 
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 Tule- ja liiklus õnnetuste ning avaliku korra rikkumiste arv valla territooriumil (Päästeameti ja PPA 
andmed). 

 KOV valmisolek kriisideks (k.a. kliimamuutustest  tulenevateks kriisideks) vähemalt tasemel 
edasijõudnud (skaalal: baastase/edasijõudnud/eeskujulik). 

 

2. Kvaliteetsete ja kättesaadavate avalike teenuste arendamine 

Avalikud teenused on tähtsad elukeskkonna kujundamisel ja oluline alus elukoha valiku 
tegemisel.   
 
Pingutame selle nimel, et valla teenused toimivad võimalikult elaniku ja abivajaja lähedal 
ning tahame välja arendada parimate võimalustega kodulähedase haridus- ja 
sotsiaalhoolekandesüsteemi.  
 
Tori vallas peab igal lapsel ja noorel olema võimalus heas keskkonnas kasvamiseks, 
õppimiseks ja arenemiseks. Haridus on kõigi jaoks kättesaadav koos toetavate 
noorsootöö, huvihariduse ja vaba aja veetmise võimalustega. Kasutusel on hästitoimivad 
IT-lahendused. Võtame eesmärgiks luua keskkond, kus sirguvad enesega toime tulevad, 
õpi- ja teadmishimulised Tori valla lapsed ja noored ehk uus tegus põlvkond valla 
elanikke. 
 
Kõigile valla elanikele on tagatud sotsiaalne kaitse, sotsiaalne kaasatus ja vajaduspõhine 
toetamine. On eriti oluline tagada, et meie vallas oleksid noored vajaduse tekkides 
toetatud ja nõustatud kogukonna ning noort ümbritsevate spetsialistide poolt.  
 
Keskendume  tihedale koostööle erinevate valdkondade vahel, et tagada teenustega 
rahulolu. Üheks näiteks sellisest laiemast koostööst on kättesaadavate ja kvaliteetsete 
esmatasandi tervishoiuteenuste tagamine. 

2.1 Haridus 

Haridusteenuste arendamise tegevussuunad (2.1.1.) 
 
Valla ülesandeks on kindlustada õpilastele kodulähedane kaasaegne ja kvaliteetne 
põhiharidus. Kõigile lasteaiakohta soovivatele valla peredele on tagatud lasteaiakoht 
valla lasteaias või asendatud eralasteaia teenusega. 
 
Haridusasutused on nähtavad ja omanäolised. Õppekorralduses lähtume nüüdisaegse 
õpikäsituse ja kaasava hariduse põhimõtetest ning toetame noorte pedagoogide ja 
tugispetsialistide tööle tulekut. 
 
Toimib haridustasemete ja -valdkondade võrgustikupõhine koostöö, kaasatud on 
lapsevanemad, vilistlased, partnerid ning toetav kogukond. 
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Haridusega seotud hoonete ja rajatiste laiendamine ja kaasajastamine (2.1.2) 
 
Jälgime, et õpi- ja kasvukeskkonnad on loodud ja sisustatud vastavalt õppijate ja laste 
vajadustele, nüüdisaegse ja kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades. Olulisemate 
projektidena on plaanis Tammiste algkool-kogukonnakeskuse rajamine, Sindi 
Gümnaasiumi rekonstrueerimine ja Sauga Põhikooli rajamine Sauga alevikku. 
 
Eesmärgid: 
 Kõigile Tori valla lasteaiaealistele lastele on tagatud vajadustest lähtuv, kvaliteetne ja 

konkurentsivõimeline alusharidus.  
 Kõigile Tori valla õpilastele on tagatud kodulähedases kaasaegses ja konkurentsivõimelises 

üldhariduskoolis koolikoht ja üldharidus. 
 Lasteaedade ja koolide õpi-, töö- ning kasvukeskkonnaga on rahul nii lapsed, noored, vanemad kui 

lasteaiatöötajad ja õpetajad. 
 

Mõõdikud (EHIS):  
 Hariduses osalevate laste arv (2021 aastal alushariduses 664; põhikoolis 921; gümnaasiumis 55); 
 Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal alus- ja üldhariduses (2020 alushariduses 91,7% 

põhikoolis 77,1%);  
 39-aastaste ja nooremate õpetajate osakaal põhihariduses (2020 19%); 
 Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal tuge vajavatest õpilastest (2017 95,4%); 
 Klassikomplekti täituvus põhikoolis (2020 14,7%); 
 Õppetööst väljalangenute osakaal gümnaasiumi statsionaarses õppes I aastal (2020 4%); 
 Gümnaasiumiastme lõpetajate osakaal (nominaalaeg+ 1 õppeaasta) (2020 59,1%); 
 Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust (2020 98,3%). 

2.2 Huviharidus, -tegevus ja noorsootöö 

Huvihariduse, -tegevuse ja noorsootöö arendamise tegevussuunad (2.2.1) 
 
Oluline on tagada noorte aktiivne kaasatus, võimalused tasuta huvitegevusega 
tegelemiseks valla lasteaedades ja koolides ning mitmete atraktiivsete 
huviharidusvõimaluste pakkumine vallas. Valikuvõimaluste suurendamiseks toetame 
valla noori lisaks ka naaberomavalitsuste huvikoolides ja -ringides osalemisel. 
 
Loome tingimused valla noorte informeerituse tagamiseks ja otsustusprotsessidesse ning 
erinevatesse projektidesse kaasamiseks (sh rahvusvahelisel tasandil). Kaasame vallas 
tegutsevaid noorteorganisatsioone noori puudutavate küsimuste lahendamisel ja 
toetame noortevolikogu tööd. Tagame avatud noorsootööteenuse kättesaadavuse üle 
Tori valla kõikidele noortele ja arendame järjepidevalt noorsootöö valdkonda. 
 
Keskendume valdkondadevahelisele koostööle, et toetada noorte ettevõtlikust, 
töökasvatust ja omaalgatust. Arvestame noorsootöös ja huvihariduses õpituga ka 
formaalhariduses. 
 
Noorsootööga seotud hoonete ja rajatiste arendamine (2.2.2) 
 
Prioriteediks on tagada noortele tänapäevased ja mitmekülgsed võimalused 
tegutsemiseks nii sise- kui välitingimustes. Olulisemate projektidena keskendume Karl 
Rammi nimelise Sindi Muusikakooli uute õpperuumide ehitamisele, Tori Avatud 
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Noortekeskuse loomisele ning Sindi Avatud Noortekeskuse ruumiprogrammi 
arendamisele. 
 
Eesmärgid: 
 Huvihariduse ja -tegevuse eesmärk: tagatud on mitmekülgse huvihariduse- ja tegevuse pakkumine 

kõigile valla noortele.  
 Noorsootöö eesmärk: Tori valla noortele on loodud mitmekülgsed, arendavad ja kaasaegsed 

võimalused vaba aja sisustamiseks, mis toetavad nende vaimset, füüsilist ning sotsiaalset arengut. 
Noored on kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse.  

 

 
Mõõdikud (EHIS ja Noortekeskused): 
 Kooli ja noortekeskuste huviringides osalevate noorte osakaal (2019 koolid koos gümnaasiumiga 43,3% 

ja ilma gümnaasiumi astmeta 63,4%). 
 Põhihariduse õpilaste osalemine huvikoolides (EHIS 2020 42%). 
 Keskhariduse omandanute osakaal 4 aasta pärast põhikooli lõpetamist (EHIS 2020 66,1%). 
 Vallaeelarvest toetatud noortele suunatud projektide rahaline maht (2021 eelarves 97000 eurot). 
 ANK huviringides osalevate noorte osakaal (2020 aastal ANK andmetel on 522 noort). 
 Malevas osalevate laste arv (2021 osales 74 noort). 
 

2.3 Sotsiaalhoolekanne 

Sotsiaalhoolekandelise abi ülesanneteks on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu 
abi ja muu abi andmine, mis  toetaks inimese iseseisvat toimetulekut, töötamist ning 
aktiivset osalust ühiskonnaelus. Valdkonna oluliseks väljakutseks on ennetada 
sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna 
tasandil. 
 
Lähtume esmajärjekorras isiku vajadustest ning eelistame abimeetmeid, mis on suunatud 
võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult 
iseseisvalt. Erilise tähelepanu all hoiame laste heaolu ja turvalise kasvukeskkonna 
tagamist. 
 
Peamised tegevussuunad sotsiaalvaldkonnas on: 
 Kõikidele abivajajatele sobivate toetavate teenuste tagamine ennetamaks 

sotsiaalsete probleemide tekkimist ja süvenemist. Oluliseks fookuseks teenuste 
arendamisel on laste heaoluga seotu;  

 Sotsiaalteenustega seotud infrastruktuuri ja hoonete kaasajastamine, tagamaks 
teenuste kvaliteeti. 

 
Eesmärgid: 
 Kvaliteetse esmatasandi sotsiaalabi kindlustamine igale abivajajale ning pakutavate sotsiaalteenuste 

pidev arendamine, sh projektid tööhõive soodustamiseks ning valla töövõimaluste ja ümberõpet 
kajastava info jõudmine abivajajateni. 

 Efektiivne sotsiaalprobleemide lahendamine. 
 Hoolekandeteenuseid osutatakse kaasaegsetes energiatõhusates hoonetes. 
 

Mõõdikud: 
 Täiskasvanute sotsiaalse hoolekande mõõdikud (minuomavalitsus.ee). 
 Laste heaolu mõõdikud (minuomavalitsus.ee).    
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2.4 Rahvatervis  
 
Rahvatervise arendamise tegevussuunad (2.4.1.) 
 
Esmaseks prioriteediks on terviseteadlikkuse suurendamine vallas, milleks planeerime 
järjepidevat tervist edendavate tegevuste arendamist, aktsioonide läbiviimist ning 
ennetustööd. Osaleme aktiivselt ka tervise arendamisega seotud üleriigilistes 
programmides ja kampaaniates. 
  
Tagame valla elanikele professionaalse perearstiteenuse kättesaadavuse. Loome tervise- 
ja heaoluprofiili ning tagame võrgustikutöö ja tervisenõukogu toimimise. 
 
 
Terviseedendamisega seotud hoonete ja rajatiste arendamine (2.4.2) 
 
Elanike vaimse ja kehalise tegevuse tasakaalu ning heaolu saavutamiseks arendame  ja 
kaasajastame spordirajatisi, mänguväljakuid, parke ja matkaradu.  
Tagame esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele kaasaegsete ruumide kasutamise 
võimalused. 
 
Eesmärk: Tori vald on liikuma kutsuv vald. Tori vallas on kaasaegne ja ligipääsetav tervishoiutaristu, arstiabi 
on professionaalne ja kättesaadav, elanikud väärtustavad tervislikke eluviise. 
 

Mõõdikud: 
 Huvihariduses, k.a. treeningutel osalevate kooliealiste laste arv (EHIS, 2021 hetkeseis 1289). 
 Tervise- ja rahvaspordiüritustel osalejad (Spordijuhtide kaardistus; 2021; 1100). 
 Koolipsühholoogide (tugispetsialistide) kohtade täitmine (2021 ametikohti 17, täidetud 13,3). 
 Rahvatervise ja turvalisuse projektides osalemine (38 programmi) (Programmid ISTE ja imelised 

aastad) (2021 hetkeseis). 
 Elanike rahulolu (Rahulolu küsitlus). 
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3. Keskkonnahoidliku toimimise kujundamine  

Keskkonna väärtustamine ja hoidmine on valla jaoks üliolulise tähtsusega. Tori 
vaieldamatu eelis ja eripära võrreldes teiste piirkondadega on mitmekesine 
looduskeskkond. Oleme sellega ise nii harjunud, et tihti unustame, kui oluline on loodus 
kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel. Nüüd on õige hetk välja öelda, et seame oluliseks 
prioriteediks looduskeskkonna säilitamise ja tagame, et selle väärtustamisest lähtuks 
kogu valla, ettevõtluse, turundamise ja kõige muu planeerimine ning arendamine.  
 
Teame, et alustada tuleb päris algusest. Peame oluliselt suurendama ametnike ja elanike 
teadlikkust keskkonnahoiu vajadusest ja võimalustest ning kohandama ka valla toimimist 
ja koostööpraktikaid seda parimal moel toetavaks. 
 
Tahame olla avatud õppijad, kasutada teiste piirkondade parimaid kogemusi, juurutada 
keskkonnasäästlikku mõtlemist ja võtta kasutusele jätkusuutlikke lahendusi. 
 
Meie eesmärgiks on olla puhas ja keskkonda väärtustav vald. Soovime toimida tasemel, 
mis oleks eeskujuks ja toeks keskkonnateemade käsitlemisel ka teistes valdades.  
 
Mõõdikud: 
 Summaarne kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamine vallas (2019 a tase: 60 tuh CO2e t, sihttase 

2030 a 42 tuh O2et, vähenemine 30%). 
 KOV-i hoonefondi KHG heite vähendamine (2019 a tase: 1 CO2e t, sihttase 2030 a 0,7 tuh O2et, vähenemine 30%). 
 Valla ühis- ja munitsipaaltranspordi KHG heite vähendamine 80% 2030 aastaks. 
 Energia (soojus, jahutus ja elekter) lõpptarbimine kokku KOV territooriumil (2019 a tase 195 GWh/a, sihttase 156 

GWh/a 2030 aastaks). 
 Elektrienergia lõpptarbimine KOV territooriumil (2019 a tase 78 GWh/a, sihttase 78 GWh/a 2030 aastaks, muutus 

0%). 
 Soojus- (ja jahutusenergia) kogutarbimine KOV territooriumil (2019 a tase 39 GWh/a, sihttase 31 GWh/a 2030 

aastaks, - 20%). 
 Taastuvenergia kasutamine kaugküttes (2019 a tase 100%, sihttase 2030 a 100%). 
 Taastuvenergia osakaal energia summaarsest lõpptarbimisest KOV territooriumil (2019 a algtase 15%, sihttase 

2030 a 47%). 
 Taastuvelektri tarbimine KOV territooriumil (2019 a algtase 33%, sihttase 2030 a 100%).  
 Vähemalt C-klassi energiamärgisega hoonete osakaal (algtase 2019 a 3%, sihttase 2030 a 40%). 
 Rekonstrueeritud KOV hoonete osakaal (vähemalt C-klass) algtase 2019 a 25%, sihttase 2030 a 100%). 
 Nullheitega (elekter, vesinik) ja biokütuseid kasutava transpordi osakaal ühistranspordis (algtase 2019 a 0% 

liinikilomeetritest, sihttase 2030 a 90%). 

 

3.1 Keskkonnateadlikkus 

Vallaelanike keskkonnateadlikkuse suurendamine (3.1.1.) 
 
Elurikkuse säilitamine ja looduskeskkonna kui piirkonna olulise tugevuse väärtustamine 
algab igast valla elanikust. Keskkonnateadlikkuse teema on valla kommunikatsioonis ja 
tegevustes edaspidi järjest olulisemal kohal. Läbi laiapõhjalise kaasamise ja valla asutuste 
ning elanike koostöö soovime tagada keskkonnateadlikkuse järjepideva kasvu kogu 
vallas. 
  
Eesmärk: Vallaelanike keskkonnateadlikkuse tõstmine ja loodushoiu olulisuse teadvustamine koostöös 
kogukonnaga.  
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Mõõdik:  
- Keskkonna hoidmise tähtsus elanike tagasiside hinnangus viidud tasemeni „oluline“. 
- Ringmajanduse teavitusprogramm elanikkonnale (algtase 2019 a baastase, sihttase 2030 a 

edasijõudnud). 
- Vähemalt üks kliimamuutuste mõjude teavitusprogramm elanikkonnale ja ettevõtetele. 
- Vähemalt üks energiameetmete teavitusprogramm. 

 
 
Keskkonnateadlikkuse suurendamine valla juhtimises (3.1.2) 
 
Keskkonnahoid ja -teadlikkus on oluline alus valla otsustes. Tahame kõikides valikutes 
(ühistransport, tänavavalgustus, energiamajandus, veekasutus, ehituslahendused, avalike 
objektide hoolduslahendused jne) lähtuda keskkonnahoidlikkuse printsiibist.  
 
On oluline, et kõik ametnikud on vähemalt oma valdkonnas keskkonnateadlikud. 
Keskkonnahoidlikkus on valla otsuste oluliseks aluseks. Alustame keskkonnateadlikkuse 
tõstmise tegevuskava väljatöötamisega ja viime selle alusel läbi vallavalitsuse ametnike ja 
valla allasutuste töötajate koolitamist. 
 
Valdkonna arengute kiirendamiseks otsime võimalusi toetusmeetmete kasutamiseks 
keskkonnahoidlike tegevuste toetamiseks vallas. 
 
Eesmärk: Kõik ametnikud on vähemalt oma valdkonnas keskkonnateadlikud ja  keskkonnahoidlikkus on 
valla otsuste oluliseks aluseks. 
 

Mõõdikud:  
 Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevuskava olemasolu 
 Tegevuste läbiviimine vastavalt kokkulepitud tegevuskavale  
 Keskkonnahoidlike riigihangete osakaal 2030 a 50%. 

 

3.2 Jäätmekorraldus ja veevärk 

Jäätmekorralduse põhimõtete uuendamine (3.2.1.) 
 
Jäätmekava uuendamine peab keskenduma jäätmekäitluse korrastamisele ning looma 
aluse suurendamaks jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutamist ning vähendamaks 
prügilasse ladestatavate jäätmete koguseid ja ohtlike jäätmete sattumist keskkonda. 
 
Elanike keskkonnateadlikkus ja sortimisharjumused on oluliseks aluseks, millega peame 
ühendama neid parimal moel toetavad jäätmekäitluse praktikad.  
 
Kontrolli uuendatud kava rakendamise üle aitab tagada elanike suurenev 
keskkonnateadlikkus ja võimalikult suure hulga jäätmevaldajate kaasatus. 
 
Eesmärgid: 
 Sorteeritud jäätmete üleandmisvõimaluste arendamine.  
 Jäätmete sorteerimisharjumuse juurutamine elanike seas. 
 Jäätmekäitluse järelevalve süsteemne toimimine.  
 

Mõõdik:  
- Olmejäätmete liigiti kogumine (algtase 2019 a 19%, sihttase 2030 a 100%). 
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- Ringlusesse suunatud olmejäätmete osakaal. 
 
Veevärgi ja kanalisatsiooni areng ja kaasajastamine (3.2.2) 
 
Veevärgi ja kanalisatsiooni arendamine nii tihe- kui hajaasustuses on üheks oluliseks 
aspektiks elukeskkonna kvaliteedi tagamisel ja keskkonnahoidlikul toimimisel. 
Teame, et meie võimuses ei ole kohe saavutada soovitud taset, kuid pingutame igal 
aastal valla võimete piiril parima tulemuse nimel. 
 
Eraldi fookuses on sademevee käitlemine, mis aitab vähendada reostuskoormust ja 
säilitada pinnavee kvaliteeti. Peame vallas vajalikuks korrastada ja rajada 
sadeveesüsteeme ning oleme seadnud lähiaastate prioriteediks lokaalsete 
käitlussüsteemide arendamise. 
 
Eesmärk: Reostuskoormuse vähendamisele ja kvaliteetse joogiveega varustuse tagamisele suunatud 
tegevusplaanide täitmine.     
 

Mõõdik: Planeeritud arenduste elluviimine vastavalt ÜVK’le 
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4. Tugeva kogukondliku identiteedi ja kodanikuühiskonna 
edasiarendamine  

Elujõulised kogukonnad loovad tegeliku aluse valla arenemisele ja tagavad elanike 
rahulolu oma kodukohaga. Loome vallana kogukondlikuks koostoimimiseks ja vaba aja 
veetmiseks uusi võimalusi läbi kogukonnatöö, kultuuriprojektide ja sportimisvõimaluste 
arendamise. 
 
Soovime vallas välja arendada atraktiivse, heas seisukorras ja aktiivselt kasutuses oleva 
kultuuri- ja sporditaristu, mida kasutatakse igas eas elanike ja külaliste poolt.  
 
Kultuurivaldkonnas keskendume tegevustele, mis aitavad paremini tuua esile Tori valla 
ajaloo- ja kultuuripärandit. Muudame valla kultuurielu mitmekesiseks ja atraktiivseks nii 
valla elanikule kui külastajale.  
 
Pingutame selle nimel, et kogukonnad oleksid tugevad ja elujõulised, tegutseksid 
aktiivselt ja panustaksid oma piirkonna kultuuri- ja spordielu edendamisse ning valla 
arendamisse. 

4.1 Kultuur ja vaba aeg 

Kultuuri ja vaba aja veetmise võimaluste arendamine (4.1.1.) 
 
Kultuurielu korraldamisel ja arendamisel ning tegevuste valimisel arvestame erinevate 
elanike gruppidega, piirkondade eripära ja traditsioonidega. Toetame valla 
tunnussündmuste arendamist, mis pakuksid huvi elanikele ja oleksid nähtavad ka vallast 
väljaspool. 
 
Väärtustame ja tunnustame kogukonnategevust kaasates aktiivselt kodanikuühendusi 
kogukondlike tegevuste elluviimisel ja soodustame nende osalemist avalike teenuste 
pakkumisel.  
 
Toetame külade ja alevike kultuurielu eestvedajad ja tagame hea koostöö ning 
infovahetuse erinevate osapoolte vahel (KOV, kogukonnad, ettevõtjad). 
 
Tori valla kultuurikorraldusliku tegevust koordineerivad asutused Tori Valla 
Kultuurikeskus, Tori Valla Raamatukogu, Sindi Muuseum ja Tori Muuseum, mis tagavad 
koostöös hästi toimiva kultuurikorralduse. 
 
Kultuuri ja vaba aja veetmisega seotud objektide ja rajatiste arendamine (4.1.2) 
Kultuuritegevuse harrastamiseks on vajalik tänapäevase taristu loomine. Olulisemate 
projektidena on plaanis mitmefunktsioonilise kogukonna hoone rajamine Tammistesse ja 
Sindi Seltsimaja renoveerimine. 
 
Eesmärk: Tori valla elanik ja külastaja osaleb aktiivselt valla kultuurielus, külastab mäluasutusi, on teadlik 
valla kultuuripärandist ning väärtustab traditsioonide järjepidevust. 
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Mõõdikud: 
 Külastuste arv Tori valla raamatukogu haruraamatukogudes ja muuseumites (URRAM 2020 külastused 

raamatukogudes 25 233) (Muuseumitöötjate kaardistus 2021 hetkeseisuga muuseumites 2088). 
 Osavõtt valla tunnussündmustest ja suurematest üritustest. 
 Elanike rahulolu kultuuriüritustega (Rahuolu küsitlus). 
 Harrastajate arv hallatavas kultuurikeskuses (rahvakultuurikollektiivid jt huviringid kultuurikeskuses) 

(Kultuurikeskuse kaardistus 2021 septembri seis 266)  

4.2 Sport 

Sportimisvõimaluste edendamine (4.2.1.) 
 
Tagada aastaringne aktiivne ning mitmekesine spordielu, mis pakub igas vanuses 
osalemisvõimalusi, nii valla elanikele kui külalistele. Liikumise võimaluste kohta info 
edastamine on  igakülgne ja kvaliteetne ning kõigile kättesaadav. 
 
Sportimisega seotud objektide ja rajatiste arendamine (4.2.2) 
 
Spordihooned ja -rajatised ning laste mänguväljakud on korrastatud ning käib pidev 
erinevate liikumisvõimaluste arendamine. Olulisemate projektidena on plaanis Sindi 
kärestikukeskuse rajamine ja kõikidele koolidele võimla tagamine. 
 
Eesmärk: Tori valla elanik on terve ja sportlik ning kasutab elanikele loodud võimalusi aastaringselt nii sise- 
kui välitingimustes.  
 

Mõõdikud: 
 Valla kaetus spordiobjektide ja rajatistega (Eesti spordiregister 46 sportimispaika).  
 Vallaeelarvest toetatud spordiprojektide rahaline maht (2021 eelarves 19900 eurot). 
 Elanike rahulolu spordiüritustega ning sportimis- ja puhkamisvõimalustega vallas (Rahulolu küsitlus). 

4.3 Kogukonnatöö 

Kogukondliku töö edendamine ja arendamine (4.3.1.) 
 
Prioriteediks on tagada kogukondade kaasatus valla arenguküsimustes. Küla- ja 
alevikuvanemad, korteriühistute esindajad, ettevõtjad ning mittetulundusühingud on 
lihtsate vahenditega kaasatud valla elu korraldamisesse. 
 
Toetame erinevate toetusmeetmete kaudu vabaühenduste arengut ja toimimist vallas 
(ühekordsed ja omafinantseeringuga toetused). Iga-aastaste tegevustoetuste määramisel 
eelistame valla arengu- ja tegevuseesmärkidega sobivaid initsiatiive. 
 
Toimib valdkonnapõhine toetus- ja tunnustusmeetmete süsteem nii ettevõtjatele kui 
teistele panustajatele.  
 
Kogukonna tegevusega seotud objektide ja rajatiste arendamine (4.3.2) 
 
Toetame külamajade ja külaplatside parendamist ja heakorra tagamist ning kogukondliku 
tegevuse toetamist tasuta kasutuskõlblike ruumide võimaldamisega. 
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Eesmärk: Kogukonnad on tugevad elujõulised ja kestlikud ning tegutsevad aktiivselt. Vallaelanikud omavad 
tugevat kodukoha identiteeti, võtavad aktiivselt osa kogukonna tegemistest ning valla tasandi 
ettevõtmistest. Kujunenud on tugev kodanikuühiskond, kogukonnad on integreerunud.  
 

Mõõdikud: 
 Kogukonna (sh külavanemate) eestvedajate arv ja rahulolu. 
 Vallaeelarvest kogukondade tegevust toetatud projektide rahaline maht (2021 eelarves 27000 eurot) 

ja nendega seotud rahulolu. 
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5. Tugeva ettevõtluse kujunemise toetamine  

Lähedus Pärnuga seab valla ettevõtluse arengule nii piire kui avab uusi võimalusi. 
Ettevõtluse aktiivsus on vallas mõõdukas ja ettevõtteid saab suures plaanis jagada 
kaheks: alla 10 töötajaga väikeettevõtted ja üksikud suuremad tootmisettevõtted.  
 
Valla elanikest 44% leiab rakendust koduvalla ettevõtetes ja suurem osa töötab Pärnus ja 
väljaspool valda (ettevõtluse arendamise võimaluste analüüs 2020). Viimasel ajal 
suurenev kodukontorite roll annab järjest rohkematele inimestele võimalusi töötamiseks 
oma kodukohas, mis loob väikeettevõtlusele soodsa pinnase.   
 
Lisaks Pärnu kõrval paikneva atraktiivse elukeskkonna kuvandi arendamisele, plaanime 
panustada tööstuse arenguks sobivate tehnoparkide loomisesse Pärnu äärealal, 
ettevõtjate infovälja ja turismiettevõtete ühiste väljakutsete lahendamisesse. 
 
Atraktiivse ettevõtluskeskkonna arengu toetamine (5.1) 
 
Eelistame ettevõtlust, mis sobitub piirkonna loodus- ja elukeskkonnaga. Otsime 
lahendusi suuremate ettevõtete piirkonna äriparkidesse toomisel ning sobiva 
infrastruktuuri rajamise toetamiseks. Muudame asjaajamise ja suhtluse vallaga 
võimalikult lihtsaks.   
 
Meie ühine huvi on, et vald oleks potentsiaalsetele töötajatele atraktiivne elukoht. 
Oleme seadnud elukeskkonna arenduse valla olulisimaks prioriteediks, arvestades, et 
atraktiivne elukeskkond toetab vallas parimal moel ka ettevõtluse arengut.   
 
Hoiame ettevõtjatega aktiivselt ühendust, et ühistele väljakutsetele tulemuslikult vastata 
ja toetame ka ettevõtjate omavahelist infovahetust ning valla elanikele suunatud 
tutvustusüritusi (Näiteks: avatud uste päevad). 
 
Eesmärgid:  
 Vallas on ettevõtluse arengu toetamiseks piisavas mahus ettevalmistatud ettevõtlusinfrastruktuur. 
 Ettevõtlusega seotud planeeringuprotsessid ja suhtlus vallaga on muudetud võimalikult sujuvaks ja 

kiireks.  
 Ettevõtjate infovahetus ja kohtumised on regulaarsed. 
 

Mõõdikud: 
 Ettevõtjatega infovahetuste ja kohtumiste regulaarsus. 
 Ettevõtjate tagasiside koostööle vallaga. 
 
Turismiettevõtluse toetamine ühiste väljakutsete lahendamisega (5.2.) 
 
Toetame vallana turismiettevõtjaid valdkondades, mis eeldab ühiseid tegevusi 
lahenduste leidmisel ja tulemuste saavutamisel:  
 ühiste huvide kujundamist ja vajadusel esindamist erinevate koostööpartneritega 

riiklikul tasandil (RMK, Transpordiamet),  
 ühisturundust koostöös Visit Pärnu (Pärnu linnavalitsus) ja ühistegevusi kohalike 

Leader- koostöögruppidega. 
 



21 
 

Sihtkohaturunduse eesmärgiks on Tori valla tuntus üle Eesti peamiselt kolme 
võtmeobjekti järgi: Tori Hobusekasvandus; Soomaa ja Sindi kärestik.  
Ühendame nende võtmeobjektide turismiturundustegevused valla 
kommunikatsiooniplaaniga ja toetame oma koostööpartnereid nende objektide 
turundamisel. 
 
Panustame vallana turismi arengusse oluliste infrastruktuuri arendustega, mille 
sihtgrupiks on lisaks kohalikule ka külastajad. Olulisemad võtmeinvesteeringud on: Sindi 
Kärestikukeskus; Pulli asulakoht; Soomaa külastustaristu väljaarendamine; Rääma raba 
uued õppe- ja loodusrajad. 
 
Eesmärgid: 
 Valla olulisemate turismiobjektide: Tori Hobusekasvandus, Soomaa ja Sindi kärestik rahvusvahelise 

tuntuse saavutamine.  
 Külastustaristu pidev arendamine koostöös ettevõtjate ja koostööpartneritega.   
 

Mõõdikud: 
 Turismivaldkonna planeeritud võtmeinvesteeringute ja projektide elluviimine. 

  



22 
 

6. Tugeva ja haldusvõimeka valla arendamine  

Valla haldusvõimekus on oluliseks garantiiks ambitsioonikate eesmärkide ja 
tegevusplaanide elluviimisel. Valla juhtimises on oluline keskenduda nii võimeka 
meeskonna kui avatud ja efektiivse toimimise arendamisele. 
 
Keskendume valla juhtimises avatud valitsemise põhimõtete juurutamisele, tagades nii 
elanike kui koostööpartnerite laia kaasatuse. Tänapäevaste töövahendite ja põhimõtete 
pidev arendamine ja kasutuselevõtt toetab vallajuhtimise efektiivsuse kasvu.  
 
Oluliseks arengusuunaks on võimeka meeskonna kujundamine, mille aluseks peab olema 
süsteemne arenguprogramm ja selle järjepidev rakendamine töötajate arengu 
toetamisel. Uued väljakutsed ja arendatavad teenused eeldavad sujuvaks toimimiseks 
vallalt järjest suuremat koostööd nii sisemiselt omavahel kui ka partneritega väljastpoolt. 
Oluline on tugevdada meeskondi uute väljakutsete ja koostöömudelitega parimal moel 
kohanemiseks. 
 
Määrava tähtsusega on kokkulepitud ühiste väärtuste praktikas rakendamine. Oma 
töötjatele suunatud kommunikatsioonitegevused ja juhtide aktiivne panus peavad 
tagama väärtuste igapäevase kasutuse kõikidel juhtimistasanditel  
 
Eesmärgid: 
 Avatud valitsemise põhimõtete ja väärtuspõhise juhtimise juurutamine valla juhtimises.   
 Valla kui organisatsiooni ja selle meeskondade süsteemne tugevdamine ning koostöövõime 

parandamine. 
 Efektiivust suurendavate töövahendite kasutuselevõtt. 
 

Mõõdikud: 
 Valla valitsemise mõõdikute kompleks (rahandusministeerium: minuomavalitsus.ee). 
 Juhtide ja töötajate arenguprogrammi olemasolu ja rakendamine. 
 Väärtuste omaksvõtu hinnang (töötajate küsitlus). 
 
 

Lisad  

Lisa 2. Tegevuskava 2022-2026 (2030)  
Lisa 3. Eelarve strateegia 2023-2026 
Lisa 4. Investeeringute tegevuskava 2022-2026 
Lisa 5. Analüüside kokkuvõte  
 


