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SISSEJUHATUS 

Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 on strateegiline teejuhis kohaliku 

omavalitsuse arengutegevuseks pikas perspektiivis. Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse järgi peab igal omavalitsusel olema arengukava, mis määrab tema tegevuse 

põhisuunad. Arengukava lähtub olemasolevatest vajadustest ja probleemidest, samas 

peab silmas pikaajalises arengustrateegias määratletud eesmärke, arengusuundi ja 

põhimõtteid.  

Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava on aluseks: 

 kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisele; 

 investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ning muude vahendite 

taotlemisele; 

 laenude jm rahaliste kohustuste võtmisele. 

Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi valla või linna arengukava ja võtab 

vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta. Omavalitsusüksus korraldab 

avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava koostamise 

protsessi ning tagab kehtestatud arengukava järgimise. Teade arengukava ja selle 

muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse maakonnalehes ja valla- või 

linnavalitsuse veebilehel.  

Tootsi valla arengukava koosneb kahest peatükist, kus esimeses osas antakse ülevaade 

arengueesmärkidest ning teises osas kirjeldatakse Tootsi valla visiooni ja strateegiat. 
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1. TOOTSI VALLA ÜLDISELOOMUSTUS JA 
ARENGUEESMÄRGID 

1.1. Tootsi valla geograafiline asend 

Tootsi vald asub Pärnu maakonna kirdepoolses osas (vt. joonis 1). Naabervaldadeks on 

Are, Tori ja Vändra. Lähim maakonnakeskus Pärnu asub 35 km kaugusel Tootsist. 

Naabermaakondade keskused Paide, Rapla ja Viljandi asuvad kõik suhteliselt võrdsetel 

kaugustel 60 – 70 km kaugusel.  
 

 

Joonis 1. Tootsi valla asend (Maa-ameti kaardiserver). 

Tootsi vald on Pärnumaa 19-st omavalitsusest territooriumilt kõige väiksem 

omavalitsusüksus, mille pindala on 1,8 km2 (vt. joonis 2). Omavalitsusliku staatuse sai 

Tootsi 06.06.1991 ning valla staatuse 23.08.1993. 

 

Joonis 2. Tootsi valla piirid (Maa-ameti kaardiserver). 
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1.2. Rahvastik 

Tootsi valda on registreeritud 1. septembri 2016 seisuga 807 kodanikku. Rahvastiku 

tihedus alevis on 448,3 inimest/km². Rahvastik jaotub protsentuaalselt järgmiselt: mehi 

49,57% ja naisi 50,43%. Võrreldes 2005. aastaga on Tootsi vallas registreeritud elanike 

arv vähenenud 19,3% ehk 193 inimese võrra (vt. joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Tootsi valla rahvaarv aastatel 1997-2016. 

Rahvastiku vanuselisest (vt. joonis 4) koosseisust 56,88% moodustavad tööealised 

inimesed, kelle vanuse vahemik on 19-64 eluaastat. Vanurite osakaal on 33,33% ehk 269 

elanikku vanuses 65 ja enam eluaastat. Üheks tõsiseks probleemiks on elanikkonna 

vananemine ja sündide arvu pidev vähenemine. 

 

 

Joonis 4. Tootsi valla rahvastiku vanuseline koosseis seisuga 01.09.2016. 
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1.3. Juhtimine 

Valla juhtorganiks on valla hääleõiguslike elanike poolt valitud 7-liikmeline volikogu ja 

volikogu poolt kinnitatud 3-liikmeline vallavalitsus. Volikogu juures tegutseb 3 

komisjoni: 

 eelarve- ja arengukomisjon; 

 revisjonikomisjon; 

 sotsiaalkomisjon. 

 

 

Joonis 5. Tootsi Vallavalitsuse struktuur 2016 

Valla haldusaparaadi koosseisu kuuluvad: vallasekretär, sotsiaalspetsialist, 

pearaamatupidaja. 
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1.4. Haridus ja huvitegevus 

Tootsi Vallavolikogu 24. märtsi 2011. a otsuse nr 7 alusel korraldati Tootsi Põhikooli ja 

Tootsi Lasteaed Sinilill töö 2010/2011 õppeaasta lõpuks ümber Tootsi Põhikooli ja Tootsi 

Lasteaed Sinilill liitmise teel järgmiselt: 

 kooli liik: lasteaed-põhikool; 

 kooli nimi: Tootsi Lasteaed-Põhikool; 

 asukoht: lasteaed – Tuleviku 1, Tootsi vald, põhikool – Kooli 7, Tootsi vald.  

Alates 01.09.2011. a tegutseb Tootsi Lasteaed-Põhikool ühendasutusena, ühise eelarvega 

ja ühise juhtimisega. 

 

Joonis 6. Tootsi Lasteaed-Põhikooli õpilaste arv aastatel 2004-2016. 

Tootsi Lasteaed-Põhikoolis on 10.09.2016. aasta seisuga 72 last, neist lasteaias 29 last ja 

koolis 43 õpilast (vt. joonis 6). Lasteaias on 2 rühma. Koolis on 5 klassikomplekti, millest 

4 on liitklassid. 

1.4.1. Tootsi Lasteaed-Põhikool (kool) 

1941 aasta sügisel alustas Tootsi rahvamaja ruumides tööd neljaklassiline Tootsi algkool. 

1948 aasta toimunud rahvamaja põlengu tõttu said kannatada kooli ruumid. Lühikest aega 

paiknes kool rahvamaja kõrval asuvas barakis. Pärast rahvamaja taastamist koliti äsja 

valminud hoonesse (vt. joonis 7) ning nüüdseks oli kool juba 7-klassiline. Peagi jäid klubi 

ruumid kitsaks, ehitati uus koolihoone, mis valmis 1955 aasta oktoobris. Selles majas 

antakse haridust tänaseni.  

1959 aasta sügisest avati koolis lastevanemate nõudmisel VIII klass, õpilaste arv lähenes 

kahesajale. 1962/63 õppeaastast nimetati kool ametlikult 8-klassiliseks. Nüüdseks on 

kool vastavalt koolireformile 9-klassiline. Kooli staadion sai uuendatud 1991 a kooli 

viiekümnendaks sünnipäevaks.  
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Joonis 7. Tootsi Lasteaed-Põhikool koolimaja 

Treenimisvõimalused paranesid koolis veelgi 1992 a., mil valmis spordikompleks. 2007. 

aastast töötab koolis pikapäevarühm. Koolis töötavad ka mitmed huviringid. Väga kaua 

aastaid on tegevuses olnud laste- ja mudilaskoor. Traditsiooniks on kujunenud osalemine 

laulu- ja tantsupidudel. Koolis on pikki aastaid tegutsenud ka näitering.  

Tööhõive: personal kokku 13 inimest, sh 10 õpetajat. 

Kooli eelised: 

 kodulähedus, maksimaalne koolitee 500 meetrit; 

 väikesed liitklassid, võimalik individuaalne õppetöö; 

 toimiv pikapäevarühm; 

 looduskaunis õueala koos staadioniga; 

 renoveeritud aula; 

 mitmekülgne tunniväline tegevus (huviringid, üritused jne); 

 kvalifitseeritud õpetajad, kes elavad kohapeal. 

2007. aasta suvel remonditi keldrikorrusel käsitöö klassid (poisid kolisid uude klassi) ja 

valmisid riietusruumid koos dušši- ja saunaruumiga. 2015 aasta suvel remonditi 1. 

korruse koridoris radiaatori tagused ning paigaldati radiaatoritele uued kraanid. Lisaks 

taastati sein käsitööklassi kõrvalruumis ning puuriti täiendav ventilatsiooniava. 

1.4.2. Tootsi Lasteaed-Põhikool (lasteaed) 

Lasteaed alustas Tootsi alevis tegevust 1 märtsil 1945 aastal. 1956 a. jaanuarist anti 25-

kohaline lasteaed üle Tootsi Briketitööstusele. 1958 a. jaanuaris ühendati lasteaed ja 

lastesõim ning nimetati lastepäevakoduks. Lastepäevakodu töötas 2 sõime- ja 2 

aiarühmaga, asus Kesk tänav 5 majas. 1965 a. valmis uus lastepäevakodu hoone (vt. 

joonis 8), mis oli ehitatud projektijärgselt 90-le lapsele. Kuna laste arv pidevalt kasvas, 

valmis samalaadne juurdeehitus 1969 a. oktoobriks, siis töötas lastepäevakodus 3 sõime- 

ja 4 aiarühma. Laste arv kõikus 170-180 vahel. Töötajaid oli majas 40 ringis.  

1991. aastast võeti lastepäevakodu Tootsi Alevivalitsuse alluvusse. Töötati sel ajal 2 

sõimerühmaga, aiarühmi oli 3 ja 6-aastaste klass. Lapsi oli 106. Kuna Tootsi alevile 

omistati augustis 1993 valla staatus, on lasteaed sellest ajast Tootsi Vallavalitsuse 

alluvuses. 1993 aastal alustas lasteaia ruumides tööd ka II klass, õpilasi toitlustati 
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lasteaias. 1997 a. septembris hakkas lasteaed toitlustama kõiki Tootsi Põhikooli õpilasi, 

umbes 90 last. Seoses AS Tootsi Turvas töötajate koondamisega 1998 a. jäi lasteaias tööle 

1 sõimerühm, 2 aiarühma ja 1 liitrühm. Laste arv oli 60.  

Seoses Tootsi valla majanduslike raskustega 2000 a. sügisel, asus oktoobrist lasteaia 

ruumidesse ka Tootsi Vallavalitsus. Täiendavalt I ja II klassile asusid lasteaia ruumidesse 

õppima ka Tootsi Põhikooli III ja IV klass. Lasteaeda jäi 1 sõimerühm ja 2 liitrühma, laste 

arv 45. Alates 01.01.2003 a. töötas Tootsi lasteaed 3-rühmalisena: 1 sõime- ja 2 liitrühma. 

Aastal 2008 oli Tootsi lasteaias 45 last ja 1 sõime- ja 2 liitrühma. Tootsi lasteaia kolme 

rühma ruumid said renoveeritud 2008 aastal. Aastal 2010 oli Tootsi lasteaias 35 last 

nendest 8 oli teise valla sissekirjutusega (7 last Tori vallast ja 1 laps Vändra alevi vallast) 

ja 1 sõime-, 1 sobitus- ja 1 liitrühm. 

 

Joonis 8. Tootsi Lasteaed-Põhikool lasteaia maja. 

2010. aasta kevadel PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) toetas 

MTÜ Tootsi Peenart Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajandusega 

kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 3.2 raames projekti "Tootsi alevi laste 

mänguväljaku parendamine" (vt. joonis 9). Lisaks PRIA-le toetas projekti ka Tootsi 

Vallavalitsus.  

 

 

Joonis 9. Tootsi Lasteaed-Põhikool lasteaia mänguväljak. 
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Projekti raames korrastati ja paigaldati uued atraktsioonid Tootsi alevi laste 

mänguväljakule, mis asub lasteaia hoovis. Mänguväljakut kasutavad nii lasteaia ja kooli 

lapsed, kui ka töövälisel ajal kõik Tootsi valla lapsed.  

Tööhõive: personal kokku 9 inimest, sh 4 õpetajat. 

Lasteaia eelised: 

 kodulähedus, maksimaalne liikumisraadius 500 meetrit; 

 väikesed rühmad, individuaalne õppetöö; 

 avar õueala koos mänguväljakuga; 

 kvalifitseeritud õpetajad, kes elavad kohapeal. 

1.5. Kultuur, sport ja vabaaeg 

Tootsi vallas tegutseb Kultuuri- ja Spordikeskus (vt. joonis 10). Keskuses on ujula, saun, 

võimla, jõusaal. Tootsi ujula on 2016/2017 hooajal avatud ajavahemikul 17.10.2016-

30.04.2017 avalikuks kasutuseks kolmel päeval nädalas (teisipäeviti, neljapäeviti ja 

reedeti). Lisaks avalikele lahtiolekuaegadele pakume Pärnumaa teistele valdadele 

ujumise algõppe läbiviimiseks ujula kasutamise võimalust. Suveperioodil on avatud kord 

nädalas (reedeti) saun. 

Erinevate sündmuste korraldamiseks on võimalik rentida Tootsi Kultuuri- ja 

Spordikeskuse ruume: saun-ujulat, võimlat, baariruumi, 3. korruse saali ja tube. 

Sportimiseks ja vabaaja veetmiseks saab kasutada alevis asuvat jalgpalliväljakut, 

korvpalliväljakut ja võrkpalliväljakut.  

Traditsiooniliselt korraldatakse igal aastal Tootsi vallas vähemalt nelja avalikku üritust: 

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine (veebruar), jaanipäev (juuni), vallapäev (august) 

ja jõulupidu (detsember). 

 

 

Joonis 10. Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse ja saun-ujula hoone. 
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1.6. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

Tootsi Vallavalitsuses on tööl sotsiaalspetsialist ning sotsiaalhooldustöötaja.  

Vastavalt Tootsi Vallavolikogu 14.08.2014 määrus nr. 4 „Täiendavate sotsiaaltoetuste 

maksmise tingimused ja kord“ on Tootsi vallas makstavad sotsiaaltoetused järgmised: 

 Sünnitoetus – 400 eurot. Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse emale või 

ema kirjalikul nõusolekul lapse isale tingimusel, et ema rahvastikuregistri järgne ja 

alaline elukoht on olnud Tootsi vallas 3 kuud või enam enne lapse sündi ja sünni 

registreerimisel kantakse laps rahvastikuregistris Tootsi valla elanikuks. Sünnitoetus 

makstakse kahes osas: I osa - 200 eurot pärast lapse sünni registreerimist ja II osa - 

200 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist. 

 Matusetoetus – 64 eurot. Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Tootsi valla 

elanikuna kantud isiku surma korral tema leibkonna liikmele, nende puudumisel 

matust korraldavale füüsilisele isikule avalduse alusel. 

 Ranitsatoetus – 50 eurot. Ranitsatoetus antakse Tootsi Lasteaed-Põhikooli 1. klassi 

minevale lapsele koolitarvetena, mille väärtuseks on kuni 50 eurot. Ranitsatoetus 

antakse ka Tootsi valla poolt toimetulekutoetust saava isiku lapsele koolitarvetena 

väärtusega kuni 50 eurot, kes õpib Tootsi Lasteaed-Põhikooli põhikooli osas.  

 Tšernobõli toetus – 100 eurot kord aastas. Toetust makstakse Tootsi vallas 

sissekirjutust omavale elanikule, kes on osalenud Tšernobõli tuumakatastroofis, 

tervise taastamiseks. Toetus makstakse vabas vormis esitatud avalduse ja 

lisadokumentide alusel, mis tunnistavad tema osalemist Tšernobõli 

tuumakatastroofis. 

 Lisatoetused, muud täiendavad toetused makstakse rahaliste vahendite olemasolul. 

Rahaliste vahendite olemasolul võib maksta lisatoetusi väikese sissetulekuga 

leibkondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks: 

o ootamatute kulutuste puhul (nt leibkonna liikme haigestumine, 

invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju vms); 

o eesmärgiga säilitada taotleja või tema leibkonna võimalikult iseseisev 

toimetulek ja hoidmaks ära abituse süvenemist (nt abi toidu ja riiete 

hankimisel, lastele koolitarvete ostmisel, ravimite muretsemisel, 

paljulapseliste perede liikmetele, vanuritele ja puuetega inimestele 

sõidusoodustuste tegemine jms); 

o tehniliste abivahendite muretsemisel; 

o maamaksu tasumisel, kui leibkonna liikmed ei saa tulu kinnisvara üürimisest 

(rentimisest), ei saa suurendada oma sissetulekuid kinnisvara otstarbekama 

kasutamise kaudu ja võivad sattuda toimetulekuraskustesse seoses maamaksu 

tasumisega ning ei oma maksejõulisi seadusjärgseid ülalpidajaid; 

o üksikute vanurite ja puuetega isikute ning üksi last (lapsi) kasvatavate 

vanemate või eestkostjate toimetulekuraskuste leevendamisel; 
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o eesmärgiga toetada erivajadustega inimeste arengut ning rehabilitatsiooni 

(taaskohanemist ühiskonnaga). 

Lisatoetuste määramise aluseks on leibkonna kõikide liikmete sissetulekud. Sissetulekute 

hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduses, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses 

ja käesolevas määruses sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklikke toetusi (lapse 

sünnitoetus, koolitoetus, elluastumistoetus, matusetoetus). 

Määruse järgi otsustab sünnitoetuse, matusetoetuse, Tšernobõli toetuse ja ranitsatoetuse 

maksmise vallavalitsuse sotsiaalspetsialist.  

Lisatoetuste maksmise otsustab kas valitsus või sotsiaalkomisjon istungil. Määratud 

sotsiaaltoetus kantakse 10 päeva jooksul, kui ei ole määratud teist tähtaega, otsuse 

tegemisest toetuse taotleja või teenust osutava isiku või asutuse pangakontole või 

makstakse sularahas. 

1.6.1. Tootsi Hooldekodu 

Tootsi Vallavalitsus avas 21.04.2014 Kooli tn. 15 Tootsi alevis Tootsi vallas Pärnumaal 

asuva Tootsi Hooldekodu (vt. joonis 11). Tootsi Hooldekodu valmis Euroopa Liidu 

Regionaalarengu meede „Kohalike avalike teenuste arendamine“ toel. Tootsi 

Hooldekodu renoveerimine ja sisustamine läks kokku maksma 673 497 eurot, millest 567 

152 eurot on eurotoetuse osa ja 106 345 eurot tasuti Tootsi valla eelarvest. 

Tootsi Hooldekodus on võimalik saada hooldust 34 eakal inimesel ja töökohad on loodud 

18 inimesele. Seda projekti võib julgelt nimetada Tootsi valla suurimaks investeeringuks. 

Hooldusteenust pakutakse inimestele üle kogu Pärnumaa. 

Tootsi Hooldekodu renoveerimise projekteeris Henri Projekt OÜ, ehitas YIT Ehitus AS 

ja omanikujärelvalvet teostas Enno Tammekivi FIE. Tootsi Hooldekodu sisustasid 

Bestmarki Suurköökide AS köögitehnika osas, Semetron AS hooldusinventari osas, AJ 

Tooted AS mööbliinventari osas, Inest Market AS elektroonika osas ja Avaeksperdid OÜ 

rulookatete osas.  

 

Joonis 11. Tootsi Hooldekodu. 
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Hooldekodu asub looduslikus keskkonnas, keset rohelust, linnulaulu ja pargi keskel. 

Tegemist on 34-kohalise hoolekandeasutusega, mis on mõeldud eakatele ja puuetega 

inimestele ööpäevaringseks hooldamiseks ja alaliseks elamiseks. Koha peal tegutseb 

lisaks hooldustöötajatele ka tervishoiutöötaja. Hooldekodus on uus ajakohane ja moodne 

sisustus, hooldekodul on oma köök, söögisaal ja pesumaja. Hoolealustel on võimalik 

veeta oma vaba aega puhketubades ja hooldekodu õues.  

Tootsi Hooldekodu pakub teile: 

 Majutust, nii lühi- kui ka pikemaajalist (sh päevahoiuteenus); 

 Toitlustamist 4 x päevas; 

 Ööpäevaringset hooldust, 

 Kohapeal on ka tervishoiutöötaja; 

 Pesupesemise teenust; 

 Võimalust sisustada vaba aega loominguliselt, tegeleda erinevate huvialadega. 

Hooldekodu teenuse hind kuus on 630 eurot põetuskohal ja 585 eurot hoolduskohal. Hind 

sisaldab endas ravimeid ja inkontinentsi abivahendeid (mähkmeid). Võimalik on ka 

Päevahoiuteenuse hind on 20 eurot/päev. 

Lähiaastatel on eesmärk arendada päeva- ja intervallhooldusteenust, st luua juurde 

teenuse osutamiseks vajalikud 3 voodikohta. 

1.6.2. Tervishoiuteenus 

Alates 01.01.2015 osutab tervishoiuteenust Tootsi vallas OÜ Vändra Arst (perearst Sirje 

Kullamaa). Perearsti praksis asub Kesk tänav 13 majas, mis on avatud tööpäeviti 08.00-

16.00.  

Perearsti vastuvõtt toimub Tootsis igal kolmapäeval kell 09.00-13.00. Vastavalt 

graafikule võtab inimesi vastu kolm perearsti: Niida-Anita Morgen, Sirje Kullamaa ja 

Mart Mõttus. 

1.7. Turvalisus 

Tootsi Vallavalitsus on 2016 aastal teinud koostööd MTÜ Eesti Turbamuuseumi ja AS-

iga G4S, et muuta Tootsi valla elukeskkond turvalisemaks. Koostöö käigus paigaldati 

Tööstuse ja Jaama tänava ristmiku tänavavalgustuse posti külge turvakaamera.  

Üle nädala esmaspäeviti toimub Tootsi Vallavalitsuse ruumides piirkonnapolitseinik 

Rain Reinson vastuvõtt. Piirkonnapolitseiniku peamine töökoht asub Pärnu-Jaagupi 

Politseijaoskonnas. 
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1.8. Majandus 

1.8.1. Ettevõtlus 

Tootsi valla suurim tööandja on Tootsi Vallavalitsus (7 inimest) koos hallatavate 

asutustega: 

 Tootsi Kommunaal OÜ (100% valla osalusega osaühing) (6 inimest); 

 Tootsi Lasteaed-Põhikool (23 inimest); 

 Tootsi Hooldekodu (18 inimest); 

 Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus (4 inimest); 

 Tootsi Raamatukogu (1 inimene). 

Anneever OÜ on Tootsis tegutsev ettevõte, kes peab Kesk tänav 13 ruumides lillepoodi, 

mis on avatud kaks korda nädalas. 

Betamar OÜ on Tootsi valla territooriumil tegutsev õmblusettevõte, kus töötab nii Tootsi 

valla kui ka teiste valdade elanikke. Peamiselt õmmeldakse päästeveste, mis 

eksporditakse Euroopasse. 

Vändra MP OÜ põhitegevuseks on maaparandus, metsakuivendus, metsa ülestöötamine, 

millele on lisandunud käesolevaks ajaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine 

Vändra alevis, vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine, teede remont ja lammutustööd. 

Alates 2008. aastast on lisandunud ka turba tootmine. Vändra MP põhineb Eesti kapitalil, 

firma tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti Vabariik kaasa arvatud Tootsi vald, kus nad 

omavad tegutsemiseks vajalikke hooneid. 

Tootsi Turvas AS on aastal 1919 asutatud turbatootmise ettevõte, olles täna suurim 

turbakaevandaja Eestis. Aastast 2002 on ettevõtte omanik Vapo Oy. Ettevõte toodab 

soojust Tootsi, Lavassaare, Taebla, Palivere, Torma ja Särevere asulates. Tööandjaks on 

ettevõte 7-le Tootsi valla elanikule. 

Ettevõtte põhitegevus on: 

 küttefreesturba, kütte tükkturba ja kasvufreesturba kaevandamine; 

 pakendatud kasvu- ja küttetükkturba tootmine; 

 hakkepuidu tootmine; 

 soojuse tootmine väikekatlamajades. 

Balmec Forest OÜ on metsamasinate varuosi ja tarvikuid tootev Eesti erakapitalil 

põhinev ettevõte, kes omab Tootsis vajalikke tööstushooneid ning annab tööd 5-le 

inimesele. Ettevõte on välja kasvanud 2007.a. loodud Metsavennad Grupist, et 

spetsialiseeruda täielikult oma toodete väljatöötamisele. Ettevõtte poolt pakutav 

tootevalik on läbinud põhjalikud testid ja katsetused ning pälvinud turul väga hea 

vastuvõtu. Tänaseks kuuluvad ettevõtte klientide hulka suurimad metsaülestöötajad 

Eestis ning igakülgne positiivne tagasiside on julgustanud neid oma tooteid pakkuma ka 

välisriikidesse.  

Tootsi Depoo OÜ on Tootsi vallas tegutsev ettevõte, kelle peamiseks tegevuseks on 

vagunite ja vedurite taastamine. 

Rineli Grupp OÜ on ettevõte, mille tegevusaladeks on metalli- ja keevitustööd ning 

metallkonstruktsioonide valmistamine ja paigaldamine. Tänu tootmisprotsessi 
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tõhususele, kvalifitseeritud tööjõule ning heal tasemel organiseeritusele pakutakse 

klientidele just klientide vajadustest lähtuvaid terviklahendusi. Ettevõte teeb koostööd 

Tootsi Vallavalitsuse ning allasutustega. 

Willytex OÜ on õmblusettevõte, kus õmmeldakse peamiselt helkurveste. Hetkel on 

ettevõte tööandjaks 1-le vallakodanikule. Ettevõte tegutseb Tootsi Kultuuri- ja 

Spordikeskuse ruumides. 

Manni Äri OÜ on väike pood, kus müüakse mitmesugust kaupa. Lisaks kauba müügile 

osutab osaühing Omniva AS lepingupartnerina Tootsi vallas postipunkti teenuseid. 

Postipunkt on avatud esmaspäevast reedeni kell 08.00-19.00 (lõuna 13.30-14.30). Hetkel 

on ettevõte tööandjaks 2-le vallakodanikule. 

Vändra Tarbijate Ühistu (Tootsi Konsum) 100% Eesti tarbijatele endile kuuluv Eesti 

Tarbijateühistute Keskühistu (ETK/COOP Estonia) on vanim ja suurim Eesti 

jaekaubanduse vallas ühiselt tegutsev grupp. ETK Grupis tegutseb 19 tarbijate ühistut, 

millel on omakorda kokku ligi 83 000 klientomanikku ehk ühistu liiget.  

Vändra Arst OÜ alustas tegevust 01.01.2015 endise Tootsi perearsti ruumides. Praksis 

on avatud esmaspäevast reedeni. Praksises töötab igapäevaselt üks vallakodanik. 

Albon Grupp OÜ õppekeskus asub Tootsi Tööstuskülas graanulitehase endistes 

ruumides. Tegemist on hoogsalt areneva firmaga, mis on asutatud omakapitalil, ning 

tegutseb edukalt remont-ehitustööde, järelevalve- ja kõrgtööde turul alates aastast 2008. 

Firma põhisuunaks on remondi-, ehitus- ja järelevalvetööde laia nimistu teostamine 

kõrgustel ning raskesti ligipääsetavates kohtades kõrgprofessionaalsel tasemel kõigi 

ohutusnõuete ja –sertifikaatide järgimisega, nii toestusega kui toestuseta 

positsioneerimistes.  

Firma esmaseks eesmärgiks on kõrgkvaliteetsete teenuste osutamine 

konkurendivõimelise firma poolt Euroopa industriaalteenuste turul kui töövõtja või 

alltöövõtja, ning samuti outstaffing’u alusel. Albon Group OÜ arvab enda põhiliseks 

väärtuseks olevat kõrgprofessionaalset inimressurssi, kes on valmid kiirelt reageerima 

ning näitama üles julgust ebastandardsete otsuste vastuvõtmisel, mis põhinevad, muidugi, 

ohutusel.  

Kõik töötajad läbivad kohustuslikult vajaliku õppe, regulaarseid treeninguid ning 

Euroopa tasemel sertifitseerimise. Firma jälgib pidevalt seadmete uuendusi ning uusi 

tehnoloogiaid, motiveerib ning ergutab oma parimaid spetsialiste. 

1.8.2. Kolmas sektor 

Tootsi valla ülesandeks on alevi elu edendamine ning selleks mootoriks on kolmas sektor 

ehk kodanikuühendused. Kodanikeühenduste loomiseks ning tegutsemiseks on vald 

planeerinud vahendid ka ühinemislepingus, kuna mistahes ühinemiste puhul on tähtis 

kogukonna aktiivne tegevus. 

Hetkel tegutsevad Tootsi vallas kaks kolmanda sektori esindajat: üks mittetulundusühing 

ning üks seltsing. 



Tootsi valla arengukava 2015-2021 

16 

 

MTÜ Eesti Turbamuuseum tegutseb endise Tootsi briketivabriku territooriumil. Aastal 

2013 taaskäivitati vabriku valgustatud tornikell ning 23.02.2014 heisati kellatorni Eesti 

Vabariigi lipp, mis on Pärnumaa kõrgeim lipuga ehitud tipp. 

Seltsing Kanarbik tegutseb Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaia ruumides. Seltsingu 

liikmed tegelevad rahvatantsu, käsitöö ning erinevate ürituste korraldamisega.  

1.8.3. Teed 

Ainus maantee, mida mööda saab Tootsi valda sõita, on  kõrvalmaantee Tootsi-Piistaoja, 

mille kogupikkus on 10,8 km. Antud kõrvalmaantee ristub põhimaanteega Pärnu-

Rakvere-Sõmeru ning kõrvalmaanteega Tootsi-Suigu, mille kogupikkus on 8,18 km. 

Tootsi Vallavolikogu 16.06.2016 otsusega nr. 27 kinnitati Tootsi vallas teeregistrisse 

kantud teede täpsustatud nimekiri. Teeregistrisse on kantud alljärgnevad Tootsi valla 

teed, mille kogupikkuseks on 10,47 km (15.02.2016 seisuga oli Tootsi valla teede 

kogupikkus 6,66 km). 

 

Tabel 1. Tootsi valla teed 

Tee nimi 
Pikkus 

(km) 

Tööstuse tänav 0,920 

Kesk tänav 0,802 

Kooli tänav 0,798 

Ehitajate tänav 1,123 

Põrgupõhja tänav 0,454 

Võimla tänav 0,109 

Ujula tänav 0,109 

Kase tänav 0,124 

Tamme tänav 0,125 

Kuuse tänav 0,235 

Männi tänav 0,236 

Uus tänav 0,152 

Tuleviku tänav 0,152 

Jaama tänav 0,388 

Sõmera tänav 0,188 

Metsa tänav 1,017 

Oja tänav 1,349 

Kase tänav 0,424 

Aia tänav 0,230 

Sihi tänav 0,514 

Aasa tänav 0,338 

Padriku tänav 0,507 

Peatuse tänav 0,086 

Kaevu tänav 0,088 

Allikas: Tootsi Vallavolikogu 16.06.2016 otsus nr. 27 
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2. TOOTSI VALLA VISIOON JA STRATEEGIA 

2.1. Hetkeolukorra analüüs 

Tootsi valla hetkeolukorrast konkreetse ettekujutuse saamiseks viidi läbi valla tugevusi 

ja nõrkusi, väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid kajastav SWOT-analüüs.  

SWOT-analüüs on strateegilise planeerimise tööriist, millega hinnatakse omavalitsuse 

hetkeolukorra tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohtusid.  

 

Tabel 2. Tootsi valla SWOT analüüs 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Turvaline elukeskkond. 

 Roheline elukeskkond. 

 Olemasolev infrastruktuur katab 

praktiliselt terve alevi vajadused (vesi, 

kanal, soojus, elekter, side). 

 Head sportimisvõimalused (võimla, 

staadion, ujula).  

 Head hariduse saamise võimalused 

(Tootsi Lasteaed-Põhikoolis). 

 Noorteühingute, -seltside, -liitude 

võimalused noorte arendamisel.  

 Sotsiaalne infrastruktuur. 

 Hoolekande teenuse olemasolu. 

 Rongiühendus Tallinnasse ja Pärnusse. 

 Vallaametnike vähesus.  

 Valla maamaksu vähesus.  

 Kaugus maakonnakeskusest 35 km  

 Halb transpordiühendus 

maakonnakeskusega ja teiste 

tõmbekeskustega.  

 Tupikalev (üks tee sisse ja sama välja)  

 Vananev elanikkond, madal sündivus, 

sotsiaalsed probleemid.  

 Suured ülalpidamiskulud (allasutused 

asuvad kõik eraldi hoonetes). 

 Energeetiline sõltuvus ühest ettevõttest 

(soojus).  

 Kvalifitseeritud personali vähesus, tööjõu 

vähesus.  

VÕIMALUSED OHUD 

 Väikeettevõtluse tekkimise 

soodustamine.  

 Olemasolevate süsteemide ning asutuste 

tööshoidmine ja arendamine.  

 Noortele ajaveetmiseks lisaväärtuste 

loomine.  

 Energeetilise sõltuvuse vähendamine.  

 Turvalisuse tõstmine (naabrivalve, 

videovalve).  

 Kodanike algatuste soodustamine ja 

toetamine.  

 Noortele ajaveetmiseks lisavõimaluste 

loomine. 

 Haldusreformi tulemusena paraneb 

teenuste kvaliteet. 

 Valdade haldusreformi käigus valla 

staatuse likvideerimine, ääremaastumine, 

piirkonnas tehtavate investeeringute 

vähenemine.  

 Valdade ühinemise tulemusena 

töökohtade arvu vähenemine. 

 Laste arvu jätkuv vähenemine.  

 Noorte perede väljaränne.  

 Kvalifitseeritud personali vähesus.  

 Meestööjõule töö puudumine kohapeal. 

 Tööjõulisele elanikule töö puudumine 

kohapeal. 

Allikas: Autorite koostatud. 

SWOT-analüüsis on tugevusi ja nõrkusi käsitletud siseste näitajatena ning võimalusi ja 

ohtusid väliste näitajatena. SWOT-analüüsi eesmärgiks on fikseerida omavalitsuse 

hetkeolukord, et antud näitajate kaudu leida piirkonna arengu korraldamiseks vajalikud 

strateegiad. SWOT-analüüsi tulemused on esitatud tabelis (vt. tabel 2). 
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2.2. Tootsi valla visioon, arenguprioriteedid ja -eesmärgid 

Tootsi valla tulevikuvisioon: 
Tootsi vald on terviklik ja arenev omavalitsusüksus, kus on olemas elanike vajadustele 

vastav turvaline inim- ja loodussõbralik elukeskkond koos kõigi täisväärtuslikuks eluks 

vajalike teenustega. 

Tootsi valla arenguprioriteedid ja neile vastavad arengueesmärgid on järgmised:  

ETTEVÕTLUS 

1. Investeeringute soodustamine. 

1.1. Vabade maade erastamiseks ettevalmistamine, vajadusel 

kommunikatsioonide ehitamine; 

1.2. Ettevõtluseks sobiva vallavara müük ja rentimine; 

1.3. Tootsi Tööstusküla propageerimine ja arendamine. 

2. Ettevõtluse soodustamine; Tootsi Tööstusküla edasi arendamine. 

2.1. Ettevõtluse ja koolituste soodustamine; 

2.2. Ettevõtjate tunnustamine. 

3. Puhkemajanduse arendamine. 

3.1. Valla puhkemajanduse teemaplaneeringu koostamine, koostöö 

naaberomavalitsustega; 

3.2. Vallale vaatamisväärsuste loomine ja korrastamine; 

3.3. Spordikeskuse arendamise toetamine; 

3.4. Matka- ja suusaradade rajamine; 

3.5. Tootsi valda tutvustavate infotrükiste valmistamine. 

HARIDUS 

1. Alusharidus. 

1.1. Lasteaia välisõue korrastamine; 

1.2. Lasteaia rühmade renoveerimine. 

2. Üldharidus. 

2.1. Põhikooli keldrikorruse ja 1. korruse renoveerimine; 

2.2. Põhikooli staadioni rekonstrueerimine; 

2.3. Tootsi Lasteaed-Põhikooli IT-vahendite soetamine. 

KULTUUR JA SPORT 

1. Kultuur. 

1.1. Majutusruumide edasi arendamine, köök ja olmeruumid; 

1.2. Tootsi vabaõhulava (sh pingid) ehitamine. 

2. Sport. 

2.1. Tootsi valla spordikeskuse võimla renoveerimine; 

2.2. Tootsi valla ujula basseiniosa renoveerimine; 

2.3. Tootsi valla ujula ventilatsiooni rekonstrueerimine ja elektrisüsteemi 

renoveerimine; 

2.4. Tootsi noortekeskuse edasi arendamine. 
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SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 

1. Sotsiaalhoolekanne. 

1.1. Sotsiaalkorterite ehitus; 

1.2. Abistajate võrgustiku loomine eakatele ja puuetega inimestele; 

1.3. Infopäevad ja koolitusprogrammid erinevatele riskigruppidele kõikides 

vanusegruppides; 

1.4. Invasõiduki soetus; 

1.5. Tootsi Hooldekodus päeva- ja intervallteenuse arendamine; 

1.6. Tootsi pansionaadi (MTÜ Tootsi Pansionaat; OÜ Tootsi Kodu) ehitus 

ligikaudu 50 inimesele 

KESKKOND 

1. Veevarustus ja kanalisatsioon. 

1.1. Tootsi asula veevarustuse puurkaevu pumplate rekonstrueerimine; 

1.2. Tootsi valla kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine; 

1.3. Reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

2. Haljastus ja looduskaitse. 

2.1. Tootsi valla pargialade korrastamine; 

2.2. Tootsi valla bussiootepaviljoni ehitus; 

2.3. Tootsi valla keskväljaku haljastuse korrastamine; 

2.4. Tootsi valla veesilmade (bassein, tiigid, kraavid, ojad) ja nende ümbruse 

korrastamine; 

2.5. Tootsi vallas kasutuseta olevate hoonete ja ehitiste lammutamine; 

2.6. Tootsi valla mänguväljakute korrastamine ja ehitus. 

3. Planeerimine. 

3.1. Valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude hindamine; 

3.2. Soojamajanduse arengukava koostamine koostöös soojatootjaga. 

4. Erastamine ja võõrandamine. 

4.1. Maade erastamise lõpule viimine; 

4.2. Vallale mittevajalike vabade maade müügiks ettevalmistamine ja müük; 

4.3. Vallale mittevajalike hoonete ja rajatiste võõrandamine; 

4.4. Vallale mittevajalike eluruumide võõrandamine. 

5. Üürisuhted ja ühistud. 

5.1. Ühistute moodustamisele kaasaaitamine; 

5.2. Korteriomandi seadmise lõpule viimine; 

6. Kohalik identiteet. 

6.1. Ajalehe „Tootsi Teataja“ väljaandmine; 

6.2. Valla kodulehekülje arendamine; 

6.3. Kodanikeühenduste (MTÜ-d, seltsingud, SA-d) toetamine. 

TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

1. Tootsi valla tänavate asfalteerimine, pindamine; 

2. Tootsi silla rekonstrueerimine; 

3. Tootsi teede pidev korrashoid (sh Metsaküla tee II etapp); 

4. Tootsi kergliiklustee mustkattega katmine. 
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TURVALISUS 

1. Pidev koostöö politseiga ja piirkonnapolitseiga; 

2. Alustada naabrivalve korraldamist valla haldusterritooriumil; 

3. Avaliku korra eeskirja pidev kaasajastamine, seadusandlusega vastavusse viimine; 

4. Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine ja uute rajamine; 

5. Tuleohutusnõuete tagamine valla asutustes; 

6. Valla välisvalgustuse rekonstrueerimine; 

7. Valla liikluskorraldus parendamine. 
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TOOTSI VALLA ARENGUEESMÄRGID: 

1. Tootsi vallas on loodud inim- ja loodussõbralik elukeskkond  

1.1. Ettevõtlus  

1.1.1. On loodud eeldused vallaelanikele kvaliteetse elukondliku teeninduse 

pakkumiseks;  

1.1.2. Arenenud on keskkonnasõbralik ettevõtlus; 

1.1.3. On loodud eeldused väikeettevõtluse tekkeks. 

1.2. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid  

1.2.1. On loodud efektiivne sotsiaalhoolekanne, mis tagab enamiku probleemide 

lahendamise kohapeal, kaasates selle teostuseks III sektorit; 

1.2.2. On rakendunud kogu valda haarav perearsti- ja tervise edendamise 

süsteem; 

1.2.3. Vallas on loodud eakate inimeste hooldamise- ja pansionaadi teenuse 

kasutamise võimalused. 

1.3. Keskkond  

1.3.1. On tagatud eluterve looduskeskkond (õhk, vesi, maa); 

1.3.2. Valla territoorium on heakorrastatud, kultuurmaastikud on hooldatud; 

1.3.3. Elukeskkonna väärtustamiseks on leitud kompromissid asustuse ja 

looduskeskkonna vahel. 

1.4. Tehniline infrastruktuur  

1.4.1. On korrastatud ning välja kujundatud optimaalne tehniline infrastruktuur 

(tehnovõrgud ja transpordisüsteem). 

1.5. Turvalisus  

1.5.1. Vallas on kindlustatud avalik kord ja kodanike julgeolek; 

1.5.2. Naabrivalve süsteemi välja töötamine. 

 

2. Tootsi vallas on tugev kohalik identiteet, vallaelanikud osalevad aktiivselt 

vallaelus  

2.1. Info keskkond  

2.1.1. Infovahetus vallas toimuva kohta on kiire ja efektiivne nii paberkandjal 

kui elektrooniliselt. 

2.2. Kultuur ja sport  

2.2.1. On loodud võimalused vaba aja igakülgseks veetmiseks (kultuuriline 

meelelahutus, huviringid, sportimine); 

2.2.2. Teeninduspiirkonnas on välja arendatud kultuuriasutuste optimaalne võrk; 

2.2.3. Aktiivselt tegutsevad kodanikualgatuslikud kultuuri-ja 

spordiinstitutsioonid (seltsid, ühendused, klubid jne); 

2.2.4. Kasutatakse olemasolevaid kultuuri- ja spordirajatisi; 

2.2.5. Jätkub noorsootöö haridusasutustes, spordiklubides ja vabatahtlikes 

ühendustes. 

 

3. Tootsi vallas on välja kujundatud kaasaegne hariduskeskus  

3.1. Valla lastele on kindlustatud konkurentsivõimeline alus- ja põhiharidus.  

3.1.1. Valla lapsed saavad alus- ja põhihariduse kodulähedasest lasteaiast ja 

põhikoolist; 

3.1.2. Valla kool kindlustab kvaliteetse põhihariduse põhikooli lõpetajatele; 

3.1.3. Alates lasteaiast laiendatakse õppimisvõimalusi erivajadustega lastele; 



Tootsi valla arengukava 2015-2021 

22 

 

3.2. Valla lastele pakutakse mitmekesist huvitegevust.  

3.2.1. Vallas tegutseb spordikompleks; 

3.2.2. Huvitegevus aitab rahuldada laste ja noorte ühiselt tegutsemise vajadust 

ning pakub neile kasulikku rakendust. 

3.3. Eriõpet vajavad lapsed saavad kasutada neile sobivaid õppimisvõimalusi nii 

vallas kui ka väljaspool valda asuvates õppeasutustes. 

3.3.1. Lapsed saavad soovi korral õppida teiste omavalitsuste või riiklikes 

erineva kallakuga (reaal-või humanitaarained, muusika, kunst, sport vms) 

koolides;  

3.3.2. Kehalise või vaimse puudega lapsed saavad vajadusel õppida teiste 

omavalitsuste või riiklikes sanatoorsetes ning erikoolides;  

3.3.3. Õpiraskustega õpilastele on vallas moodustatud parandusõppe rühmad, 

pikapäevarühm, valla haridusasutustes (lasteaed, kool) võimaldatakse 

vajadusel logopeedilist õpiabi ja psühholoogilist nõustamist;  

3.3.4. Käitumisraskustega laste õpe on üldjuhul korraldatud valla põhikoolis, 

riiklikke erikoole kasutatakse vaid äärmuslikel juhtudel.  

3.4. Kohalike spetsialistide kaasabil toimub valla elanike (näit. “Vaata maailma“ 

koordineeritud koolitus ning pakutakse koolitusteenuseid ka laiemale üldsusele  

3.4.1. Haridusasutustes on välja töötatud täienduskoolituse tegevuskava;  

3.4.2. Toetatakse ühiseid koolitusprojekte vallaasutuste ja nende töötajate baasil; 

3.4.3. Toetatakse eraalgatuslikku ja mittetulunduslikku koolitus- ja 

nõustamistegevust. 

 

4. Tootsi vallas on loodud vaba aja veetmise võimalused  

4.1. Ettevõtlus  

4.1.1. Tehakse koostööd kohalike ettevõtjatega (ideede genereerimine, 

ühisprojektide algatamine) valla atraktiivsuse tõstmiseks; 

4.1.2. On välja kujundatud erinevate puhketeenuste kompleksid (majutus, 

toitlustus, meelelahutus, sport jne); 

4.1.3. Tehakse koostööd piirkonna suuremate ettevõtjatega, aidates kohalikele 

inimestel leida tööd. Võimalusel tagatakse tööl käimiseks vajalikud 

transpordi ühendused arvestades maakonna liinide võimalusi; 

4.1.4. Aidatakse AS-le Tootsi Turvas kuuluvate kinnistutele leida uusi 

omanikke. 



 

 

 

 

2.3. Tegevuskava aastateks 2015-2021 

Iga tegevusvaldkonna puhul on määratletud vastavat eluala puudutavad arengueesmärgid. Konkreetse tegevuse teostamiseks vajalik 

investeeringusumma on märgitud eurodes. Määramata on summad alla 630 euro ja mitterahaline tegevus. Riigieelarve ja fondide nimetuste 

alla on koondatud mitmesugused investeerimistoetused ja projektidest saadav toetus. Vallaeelarve alla on arvestatud omavahendid ja 

võimalikud laenud. Saadud toetuste all on arvestatud valdade ühinemisega saadav ühinemistoetus. 

ETTEVÕTLUS 

Arengueesmärgid  
1. On loodud eeldused vallaelanikele kvaliteetse elukondliku teeninduse pakkumiseks. 

2. Arenenud on keskkonnasõbralik ettevõtlus. 

3. Tehakse koostööd kohalike ettevõtjatega (ideede genereerimine, ühisprojektide algatamine) valla atraktiivsuse tõstmiseks.  

4. On välja kujundatud erinevate puhketeenuste kompleks (majutus, toitlustus, meelelahutus, sport jne). 

5. Tootsi Tööstuskülasse erinevate ettevõtete otsimine ja Tootsi Tööstusküla propageerimine maakonnas. 

6. LEADER programmiga liitumine (MTÜ Roheline Jõemaa). LEADER programmi toetuste propageerimine ettevõtetele. 

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Investeeringute 

soodustamine 
* * * * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

1.1. Vabade maade 

erastamiseks 

ettevalmistamine, 

vajadusel 

kommunikatsioonide 

ehitamine 

 

* * * * * * * 
pidev protsess; 

vallaeelarve. 
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TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1.2. Ettevõtluseks sobiva 

vallavara müük ja 

rentimine 
* * 

 

* 

 

* * * * 
pidev protsess; 

vallaeelarve. 

1.3. Tootsi Tööstusküla 

propageerimine ja 

arendamine 
* * * * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve; 

fondid. 

2. Ettevõtluse 

soodustamine; Tootsi 

Tööstusküla edasi 

arendamine 

* * * * * * * 

fondid; 

vallaeelarve; 

fondid. 

2.1. Ettevõtluse ja 

koolituste 

soodustamine 
* * * * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

2.2. Ettevõtjate 

tunnustamine 
* * * * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

3. Puhkemajanduse 

arendamine 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

3.1. Valla puhkemajanduse 

teemaplaneeringu 

koostamine, koostöö 

naaber 

omavalitsustega 

* * * * * * * 
pidev protsess; 

vallaeelarve. 

3.2. Vallale 

vaatamisväärsuste 

loomine ja 

korrastamine 

* * * * * * * 
fondid; 

vallaeelarve. 



Tootsi valla arengukava 2015-2021 

25 

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

3.3. Spordikeskuse 

arendamise toetamine 
* * * * * * * 

fondid; 

vallaeelarve. 

3.4. Matka- ja suusaradade 

rajamine. 
* * * * * * * 

fondid; 

vallaeelarve. 

3.5. Tootsi valda 

tutvustavate 

infotrükiste 

valmistamine 

* * * * * * * 
fondid; 

vallaeelarve. 
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HARIDUS  

Arengueesmärgid  

1. Valla lastele on kindlustatud konkurentsivõimeline alus- ja põhiharidus.  

2. Eriõpet vajavad lapsed saavad kasutada neile sobivaid õppimisvõimalusi nii vallas kui ka väljaspool valda asuvates õppeasutustes.  

3. Projektidest taotletava rahaga laste suvevaheaja sisustamine, koostöö kohalike seltsingutega, mittetulundusühingutega.  

4. Valla haridusasutuste töötajate koordineeritud koolitus.  

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Alusharidus         

1.1. Lasteaia välisõue 

korrastamine 
* * * * * * * vallaeelarve. 

1.2. Lasteaia rühmade 

renoveerimine 
* * 32 500 * * * * vallaeelarve. 

2. Üldharidus         

2.1. Põhikooli keldrikorrus 

ja 1. korruse 

renoveerimine  

 

* 

 

* 

32 000 

 

32 000 

* * * * 

fondid;  

 

vallaeelarve. 

2.2. Põhikooli staadioni 

rekonstrueerimine * * * * * * 
 

33 500 

vallaeelarve; 

saadud toetus. 

2.3. Tootsi Lasteaed-

Põhikooli IT-

vahendite soetamine 

* * 20 000 * * * * vallaeelarve. 
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KULTUUR JA SPORT  

Arengueesmärgid  
1. On loodud võimalused vaba aja igakülgseks veetmiseks (kultuuriline meelelahutus, huviringid, sportimine). 

2. Teeninduspiirkonnas on välja arendatud kultuuriasutuste optimaalne võrk.  

3. Aktiivselt tegutsevad kodanikualgatuslikud kultuuri- ja spordiinstitutsioonid (seltsid, spordiklubid, ühendused, klubid jne). 

4. Kasutatakse olemasolevad kultuuri- ja spordirajatisi. 

5. Jätkub noorsootöö koolis, spordiklubides ja vabatahtlikes ühendustes.  

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Kultuur         

1.1. Majutusruumide edasi 

arendamine, köök ja 

olmeruumid 

* * * * * * * 
fondid; 

vallaeelarve. 

1.2. Tootsi vabaõhulava 

(sh pingid) ehitamine 
* * * * 

 

32 000 
* * 

vallaeelarve; 

saadud toetus. 

2. Sport         

2.1. Tootsi valla 

spordikeskuse võimla 

renoveerimine 
* * * 

 

50 000 

 

 

* * * 

riigieelarve; 

saadud toetus; 

vallaeelarve; 

fondid. 

2.2. Tootsi valla ujula 

basseini osa 

renoveerimine 
* * 

 

5 000 

25 000 
* * * * 

fondid; 

vallaeelarve; 

saadud toetus. 
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TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

2.3. Tootsi valla ujula 

ventilatsiooni 

rekonstrueerimine ja 

elektrisüsteemi 

renoveerimine 

* * * 

 

75 000 

 

12 000 

* * * 

 

fondid; 

 

saadud toetused. 

2.4. Tootsi noortekeskuse 

edasi arendamine 
* * * * * * * pidev protsess. 
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SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID  

Arengueesmärgid  

1. On loodud efektiivne sotsiaalhoolekanne, mis tagab enamiku probleemide lahendamise kohapeal, kaasates selle teostuseks III sektorit.  

2. On rakendunud kogu valda haarav perearstisüsteem ja tervise edendamise süsteem.  

3. On loodud tingimused hooldekodu- ja pansionaadi teenuse pakkumiseks eakatele. 

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Sotsiaalhoolekanne         

1.1. Sotsiaalkorterite ehitus  * * * * * * * vallaeelarve. 

1.2. Abistajate võrgustiku 

loomine eakatele ja 

puuetega inimestele 

* * * * * * * pidev protsess. 

1.3. Infopäevad ja 

koolitusprogrammid 

erinevatele 

riskigruppidele kõikides 

vanusegruppides 

* 

* 

 
* * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

1.4. Invasõiduki soetus * * * * * 7 500 * saadus toetus. 

1.5. Tootsi Hooldekodus 

päeva- ja 

intervallhooldusteenuse 

arendamine 

* * * * * * * vallaeelarve 

1.6. Tootsi pansionaadi 

(MTÜ Tootsi 

Pansionaat) ehitus 

ligikaudu 50 inimesele 

* * * * * * * erainvestor. 
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KESKKOND  

Arengueesmärgid  

1. On tagatud eluterve looduskeskkond (õhk, vesi, maa).  

2. Valla territoorium on heakorrastatud, kultuurmaastikud on hooldatud.  

3. Elukeskkonna väärtustamiseks on leitud kompromissid asustuse ja looduskeskkonna vahel.  

4. Tootsi vald on ühtne ja koostoimiv kogukond, kus on:  

4.1. Rohkem tööga hõivatud , ühiskondlikult tegusaid ja enesega toimetulevaid inimesi;  

4.2. Suurenenud ennast puudutavate otsustuste kujundamisele kaasatud inimeste hulk; 

5. Infovahetus vallas toimuva kohta on kiire ja efektiivne nii paberkandjal kui elektrooniliselt.  

Looduskeskkond ja elukeskkond 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Veevarustus ja 

kanalisatsioon 

        

1.1. Tootsi asula 

veevarustuse 

puurkaevu pumplate 

rekonstrueerimine 

* 

102 881 

 

23 113 

 

 * * * * 

KIK; 

 

omafinantseering. 

1.2. Tootsi valla 

kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine ja 

rajamine 

* * 

368 900 

 

65 100 
* * * * 

KIK; 

 

omafinantseering. 

1.3. Reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 
* * * 

506 897 

89 453 
* * * 

KIK; 

omafinantseering. 

2. Haljastus ja 

looduskaitse 
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TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

2.1. Tootsi valla pargialade 

korrastamine * * * * * * * 

fondid; 

riigieelarve; 

vallaeelarve. 

2.2. Tootsi valla 

bussiootepaviljoni 

ehitus  
* 1 000 * * * * * 

fondid; 

vallaeelarve. 

2.3. Tootsi valla 

keskväljaku haljastuse 

korrastamine 

* * * * * * * vallaeelarve. 

2.4. Tootsi valla 

veesilmade ja nende 

ümbruse korrastamine 

(bassein, tiigid, 

kraavid, ojad) 

* * * * * * * vallaeelarve. 

2.5. Tootsi vallas 

kasutuseta olevate 

hoonete ja ehitiste 

lammutamine 

* * * * * * * 
fondid; 

vallaeelarve. 

2.6. Tootsi valla 

mänguväljakute 

korrastamine ja ehitus 

* * 5 000 * * * * vallaeelarve. 

3. Planeerimine         

3.1. Valla üldplaneeringu 

koostamine ja 

keskkonnamõjude 

hindamine 

* * * * * * * vallaeelarve. 
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TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

3.2. Soojamajanduse 

arengukava 

koostamine koostöös 

soojatootjaga 

* 

4 998 

618 
* * * * * 

KIK; 

vallaeelarve. 

4. Erastamine ja 

võõrandamine 

     
 

  

4.1. Maade erastamise 

lõpule viimine 
* * * * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

4.2. Vallale mittevajalike 

vabade maade 

müügiks 

ettevalmistamine ja 

müük 

* * * * * * * 
pidev protsess; 

vallaeelarve. 

4.3. Vallale mittevajalike 

hoonete ja rajatiste 

võõrandamine 

* * * * * * * 
pidev protsess; 

vallaeelarve. 

4.4. Vallale mittevajalike 

eluruumide 

võõrandamine 
* * * * * * * 

pidev protsess; 

vallaeelarve. 

5. Üürisuhted ja 

ühistud 
     

 
  

5.1. Ühistute 

moodustamisele 

kaasaaitamine 

 

* * * * * * * 
pidev 

protsess. 
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TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

5.2. Korteriomandi 

seadmise lõpule 

viimine 

* * * * * * * pidev protsess. 

6. Kohalik identiteet         

6.1. Ajalehe „Tootsi 

Teataja“ väljaandmine 
* * * * * * * pidev protsess. 

6.2. Valla kodulehekülje 

arendamine 
* * * * * * * vallaeelarve. 

6.3. Kodanikuühenduste 

(MTÜ-d, seltsingud, 

SA-d) toetamine 

* * 

5 000  

5 000 

 

5 000 

 

 

5 000 

 

5 000 

 

vallaeelarve; 

saadus toetus. 
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TEHNILINE INFRASTRUKTUUR  

Arengueesmärgid  

1. On korrastatud ning välja kujundatud optimaalne tehniline infrastruktuur (tehnovõrgud ja transpordisüsteem).  

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Tootsi valla tänavate 

asfalteerimine, 

pindamine 

* * * 

 

75 000 * * * 

vallaeelarve; 

saadud toetus. 

2. Tootsi silla 

rekonstrueerimine 
* * * * * 30 000 * saadud toetus. 

3. Tootsi teede pidev 

korrashoid (sh 

Metsaküla tee II etapp) 

* 8 796 30 000 * * * * vallaeelarve. 

4. Tootsi kergliiklustee 

mustkattega katmine * * * * 

164 900 

14 100 

15 000 

* * 

fondid; 

vallaeelarve; 

saadud toetused. 
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TURVALISUS  

Arengueesmärgid  

1. Vallas on kindlustatud avalik kord ja kodanike julgeolek, pääste- ning kodanikukaitseteenus.  

 

TEGEVUS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ALLIKAS 

1. Pidev koostöö 

politseiga ja 

piirkonnapolitseiga 

* * * * * * * pidev protsess. 

2. Alustada naabrivalve 

korraldamist valla 

haldusterritooriumil 

* * * * * * * pidev protsess. 

3. Avaliku korra eeskirja 

pidev kaasajastamine, 

seadusandlusega 

vastavusse viimine  

* * * * * * * pidev protsess. 

4. Tuletõrje 

veevõtukohtade 

korrastamine ja uute 

rajamine 

* * * * * * * pidev protsess. 

5. Tuleohutusnõuete 

tagamine valla 

asutustes 

* * * * * * * pidev protsess. 

6. Valla välisvalgustuse 

rekonstrueerimine 
* 10 000 25 000 * * * * vallaeelarve. 

7. Valla liikluskorralduse 

parendamine 
* * * * * * * pidev protsess. 
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PLANEERIMISE JA MAAKASUTUSE ÜLDPÕHIMÕTTED 

1. Looduslähedase elukeskkonna säilitamine.  

2. Arhitektuuri- ja ehituspoliitika suunamine, maastikukujundusega arvestamine.  

3. Maale peremehe leidmine, kes oskab maad hinnata ja otstarbekalt kasutada.  

4. Maakasutuse sidumine teedevõrguga, ehitistega, maal asuvate rajatiste, muinsus- ja looduskaitsealaste objektidega.  

5. Äri- ja tootmismaa (keskuse) planeerimisel parklate ja haljasalade rajamise kohustuse arvestamine. 

6. Riigilt valla arenguks vajalike maade munitsipaalomandisse taotlemine. 

 

Tootsi valla arengukava täiendatakse valla põhimääruses sätestatud korras.  



 

 

 

 

KASUTATUD ALLIKAD 

1. Balmec OÜ koduleht 

2. Eesti Tarbijate Ühistu koduleht 

3. Maaamet koduleht 

4. MTÜ Eesti Turbamuuseum koduleht 

5. Rahvastikuregister 

6. Rineli Grupp OÜ koduleht 

7. Tootsi Turvas AS koduleht 

8. Tootsi vald koduleht 

9. Tootsi valla arengukava 2014-2020 

10. Vändra MP OÜ koduleht 

11. Albon Grupp OÜ koduleht 

12. Teeregister 

 

 


