
MIKS VALIDA KESKERAKONDA? 

17. oktoobril valivad Tori valla inimesed omale järgnevaks neljaks aastaks vallavolikogu 

koosseisu, mis omakorda kinnitab vallavalitsuse. Kõigi valijate otsusest sõltub millise 

töökorralduse ja vallajuhtimise me tuleviku määramiseks saame. 

 

Tori vallal on suurepärane arengupotentsiaal asukoha, elukeskkonna ja tegusate inimeste näol. 

Selle kasutamiseks ja valla eduka arengu nimel tuleb teha vallajuhtimisel järjepidevalt tõsist 

tööd. Vallajuhtimine peab olema avatud ja kaasav, aus ja austav ning arusaadav ja läbipaistev. 

 

Tori vald peab olema ühtlaselt arendatud ning valla poolt osutatavad teenused peavad olema 

kättesaadavad, vajadustest lähtuvad ja jätkusuutlikud.  

Valla kohalolu peavad võrdselt tundma ja tunnetama kõik vallakodanikud olemata nende 

elukohast. Teenused peavad olema kättesaadavad kõigile, vaatamata eale. Tori vald on meie 

kõigi kodu ja kodu hoitakse, nii sõna kui teoga. 

Haldusreformi järgne omavalitsus peab olema suutlikum ja efektiivsem. Investeerimine peab 

olema tulevikku vaatav ning arengut tagav. 

Peame oluliseks, et valla rahaasjad oleksid korras ja eelarve arusaadav ning kulutused 

kontrolli all, otsused läbi mõeldud ja poliitikaülesed. Samas ei tohi arutelud olla lõputud ja 

mitte millegini viivad. Otsuseid tuleb teha ja nende eest vastutada. 

Oluline on kogukondade identiteedi kestma jäämine, koostöö ning kodanikualgatuse 

püsimine. 

Kodanike vastuvõtt jätkub endistes vallakeskustes. Sindis on administratiivne keskus. Ares, 

Saugas ja Toris on teenuskeskused. 

 

Noored ja haridus 

Noored on meie tulevik ja parema tuleviku saab garanteerida parima hariduse pakkumisega. 

Oluline on turvalise keskkonna ja valikuvõimaluste pakkumine. Aega peab olema võimalik 

sisustada mitmekülgselt ja huvitavalt. Nutiseadmed on küll palju võimalusi pakkuvad, kuid 

füüsiline liikumine ja värske õhk tagavad hea tervise. Selleks: 

Hoiame korras mänguväljakud ja välijõusaalid, korvpalli- ja võrkpalliplatsid, avalikud 

ujumiskohad ja väliujulad, skatepargid ja suusarajad. Soovime, et oleks taastatud korralik 

uisuväljak Sindis ja rajatud uus Sauga alevikus. Koostöös kogukonnaga aitame kaasa 

kodanikualgatustele spordiharrastuslike platside rajamisele. 

Jätkame noortekeskuste tegevuste ja noorte omaalgatuslike ettevõtmiste toetamist. Aitame 

kaasa jalgpalliklubi Poseidon kodustaadioni arendamisele panustades muuhulgas parkla välja 

ehitamisesse. Paranevad vaba aja veetmise võimalused. 

Toetame Tori valla noortevolikogu tegevust. Viime noortevolikogu vanusepiiri kooskõlla 

noorsootööseadusega, tõstes selle 21 aasta pealt 26 peale. 

Tori vallas peavad olema tagatud lasteaiakohad kõigile soovijatele. Samas peavad lasteaiad 

olema kaasaaegsed ning pakkuma turvalist keskkonda. Jätkame lasteaedade materiaal-

tehnilise baasi kaasajastamist.  



Jätkame ranitsatoetuse ja paljulapseliste perede toetamist kooli alguse puhul. Samuti jätkame 

valla poolt teistes huvikoolides käimise toetamist ning sünnitoetuse maksmist. 

  

Tammiste algkooli asutamine oli sealset kogukonda arvestades väga õige samm. Tagame 

Tammiste algkooli edasiarengu investeerides ruumide ehitusse. 

 

Tagame koolides tugispetsialistide teenused. Nagu lasteaiad, peavad ka koolid olema 

kaasaegsed nii sisult kui vormilt. Seisame selle eest, et Sindi Gümnaasiumis jätkuks 

gümnaasiumi hariduse andmine piirkonna haridusasutusena. 

Huviharidus ja huvitegevus peab olema kättesaadav ja mitmekesine kõigis piirkondades. 

Huviharidust saab Sindi ja Pärnu huvikoolides. Toetame kuni 19-aastaste laste tegutsemist 

kuni kahes teise omavalitsuse huviharidus- ja huvitegevuses.  

 

Jätkame ettevõtlikuõppe soodustamist Tori valla haridusasutustes, et soodustada kohapealse 

ettevõtluse arengut ja töökohtade loomist. 

 

Koostöös riigiga soovime kaotada lasteaia osalustasu.  

Seisame selle eest, et iga kooli juurde saaks olema katuse alused jalgrataste parkimiskohad.  

Soovime liikuda selles suunas, et Tori vallas saaks olema siseujula. Selleks on vaja alustada 

selle planeerimisega, optimaalse asukoha valikut. 

 

 

Turvalisus ja heakord 

 

Elukoha valikud tehakse mitmete asjaolude kaalumisel. Turvaline ja heakorrastatud keskkond 

on seda kindlasti. Meie vald asub suurepärases asukohas, nii jääb üle vaid anda omapoolne 

panus ümbritseva kujundamisesse. Selleks:  

 

Oluline on omavalitsuse koostöö Eesti Politsei ja Päästeametiga aitamaks kaasa ohtlikke 

olukordade tekkimise ennetamiseks. Jätkame vabatahtlikke tuletõrje seltside (Sindi, Are, 

Taali) toetamine. 

 

Olulisel kohal on Pärnu jõgi ja selle kaldad, kogukonna huvides on jõekeskkonna suurem 

kasutusele võtmine ujumiskohtade ja muude vabaajaveetmise võimaluste näol. 

Jätkame Sindi kärestiku äärse ala arendamist koostöös Aerutamisföderatsiooniga. Peame 

oluliseks linna keskelt juurdepääsu loomist, nagu on olnud Sindi linnavalitsuse poolne 

eesmärk. 

 

Taastame piirkonna väärilise heakorra. Jätkame avalike parkide korrastamisega (Ares 

Mõisapark, Sindis Kirkupark) KIKi projektide abil.  

 

Rajame koertemänguväljakud tiheasustusaladel (Sindi, Sauga) ning paigaldame parkidesse 

koerte jalutajatele prügikaste. 

 

Rajame valgustuse käidavatesse kohtadesse (laululava, väliujula, Kilksamaa, Pulli jm). 

 

Korrastame Tammiste paisjärve ja matkaraja. 

 

 

 



Teed ja majandus 

Taristu olemasolu ja kvaliteet määravad väga palju arengupotentsiaalist ja (äri)keskkonna 

atraktiivsuse. Ettevõtluse edukus omavalitsuses on üks olulisemaid mõjutegureid valla 

võimakuses ning seetõttu panustada ettevõtluse arengusse. Selleks: 

Iga aastaselt tehakse investeeringud elukeskkonna parandamiseks. 

Pidevalt toimub kruusakattega teedele mustkatte rajamine. Koostöö Transpordiametiga peab 

olema konstruktiivne ning avatud, et oleks tagatud võimalikult turvaline liiklemine 

maanteedel ning nende kõrval. 

Omavalitsus peab kaasa aitama Tori valla kui ettevõtluskeskkonna ja turismipiirkonna 

tutvustamisele väljaspool valda.  

Jätkame kergliiklusteede ehitamist vastavalt arengukavadele. Eesmärk on ühendada 

olemasolevad kergliiklusteed ühtseks võrgustikuks, oluline on rajada puuduolev lõik Urge ja 

Tammiste vahel. 

Lahendame ühenduse puudumise probleemi Tammiste piirkonnas Jaama tänava ja Veski 

elamurajooni (lasteaia) vahel. 

Jätkub koostöö Rohelise Jõemaa koostöökogu ja Pärnu lahe partnerluskoguga. Tori vald 

osaleb riikliku hajaasustuse programmis. 

Vahetame välja endised energiakulukad tänavavalgustid. Parema nähtavuse ja turvalisuse 

nimel lisame pidevalt uusi valgusteid seni valgustamata kohtadesse.  

Soodustame Suigu ja Kilksamaa kaupluste rajamist. 

Seisame selle eest, et Sindi ja Tammiste vahelise silla ehitusel arvestaks ka jalakäijate ja 

kergliiklejatega.  

 

Vaba aeg ja kultuur 

Vabaaja veetmine ja kultuuri ning spordiga tegelemise võimalused täiendavad elukeskkonda, 

mida kogukonnad vajavad. Võimalused peavad olema kättesaadavad, mugavad ja 

kaasaegsed. Selleks:  

Jätkame koostööd vabaühenduste ja spordiklubidega. Aitame kaasa külaliikumisele. Jätkame 

MTÜde, seltsingute ja nende poolt korraldatud ürituste ning projektide rahastamist. 

Jätkame Sindi Seltsimaja juba aasta tagasi seisma jäänud renoveerimisega. 

Aitame rajada diskgolfi raja Tammistesse. 

Toetame vallas tegutsevaid kultuurikollektiive. Panustame noorte muusikaharrastamise 

võimalustesse (bändiruumid ja vajalik tehnika). 

Teeme koostööd kirikutega ja kogudustega.  

 



Sotsiaalvaldkond 

Sotsiaalabi ja -teenuste pakkumine on seaduses toodud esimese ülesandena omavalitsuse 

kohustuste hulgas. Sotsiaalteenuste pakkumine peab lähtuma vajaduspõhisusest ja 

kättesaadavusest. Väärikas elu ja turvatunne tuleb tagada kõigile. Selleks:  

 

Säilitatakse senine sotsiaalvaldkonna asutuste võrk senise rahastuse põhimõtetega. Jätkame 

koostööd kodanikeühendustega sotsiaaltöökeskustes. 

 

Jätkame puudega lapse toetuse maksmist. 

 

Algatame valla hooldekodu rajamist. 

 

Selleks, et järgmised neli aastat tehtaks volikogus tõsist ja pidevat tööd  Tori valla 

arengu nimel, vali kandidaat Eesti Keskerakonna nimekirjast.  

 

 

 

 

 


