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Arengukava vastuvõtmine, ülevaatamine, 
muutmine ja seire

Arengukava võtab vastu vallavalitsus.
Arengukava elluviimise seiret teostab TVK kollektiiv kord aastas augustis. 
Muudatused visioonis, missioonis ja strateegilistes eesmärkides nõuavad 
vallavalitsuse heakskiitu. Muid osi saab muuta TVK kollektiiv vastavalt vajadusele.

Täisnimi: Tori Valla Kultuurikeskus
Aadress: Pärnu mnt 44, Sindi, Tori vald 
Pärnumaa 86703
Telefoni nr: +372 5335 9496
E-post: ants.valimae@torivald.ee
Veebileht: torikultuur.ee

Tori Valla Kultuurikeskus (TVK) asutati 2021. aastal, ühendades nelja piirkonna kultuuriasutused. Tori Valla 
Kultuurikeskuse tegevused toimuvad peamiselt neljas majas: Sindi Seltsimajas, Tori Rahvamajas, Are 
Huvikeskuses ja Sauga Mustas Majas ning lisaks Suigu Seltsimajas ja Tammiste Lasteaed-Algkoolis.

Kultuurikeskuse eesmärk on rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, traditsioonide jätkamine ja 
edendamine ning elanikele vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri ja meelelahutuse 
kaudu.

Tori Valla Kultuurikeskuse ülesanded on:

● kontsertide, etenduste, näituste ja rahvapidude korraldamine ning tähtpäevade tähistamine;
● festivalide, seminaride, kursuste, konverentside ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
● professionaalse kultuuri (filmi-, muusika- ja etenduskunsti ning kujutava kunsti) vahendamine;
● kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamisvõimaluste pakkumine;
● valla esindussündmuste korraldamine koostöös vallavalitsuse ja teiste hallatavate asutustega;
● rahvakultuuri ringide, huvi- ja seltsitegevuse edendamine, korraldamine ja nõustamine;
● paikkondliku kultuuri edendamine koostöös valla hallatavate asutuste ja vabaühendustega;
● valla eripära ja ajaloo propageerimine;
● kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
● tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
● kogukondade kultuuriprogrammi koostamisse kaasamine.

Tori Valla Kultuurikeskuse juures tegutsevad järgmised kultuurikollektiivid:

Rahvatantsu rühmad
● Naisrühm Anna ja Minna
● Naisrühm Sassis sussid
● Naisrühm Kuu
● Naisrühm Tammepiigad
● Eakate rühm Kurverid
● Eakate rühm Murueided
● Eakate segarühm Omasoodu 
● Tori Segarühm
● Idla võimlejad
● Tori Valla Neiud
● Tantsuklubi FOX

Koorid ja vokaalansamblid
● Ansambel Nõianeitsid
● Sindi Laulukoor
● Ansambel Šal-lal-laa
● Slavjanotška
● Tori Segakoor
● Selja Lauluseltsing
● Tammiste Segakoor
● Priit Kase rahvamuusikaansambel 
● Are näitering

Näitering Teater TRET
Shindo
Eakate klubi Helle

Tori Valla Kultuurikeskuses on ja tegutsevad  (01.12.2022 seisuga):

● ~7 töötajat
● 23 kultuurikollektiivi

● 3 hallatavat maja



Mis on kultuurikeskuses hästi?

- Piirkonna pikk ja väärtustatud ajalugu.
- Kultuurikeskus on hästi hallatud, avatud ja toob maapiirkonda kõrgetasemelist kultuuri.
- Kvalifitseeritud töötajad ja innukad kultuurielu eestvedajad.
- Vallavalitsuse toetav suhtumine kultuurivaldkonna arendamisse.
- Valla kultuurikollektiividele pakutakse tasuta ruumide kasutust.

Mis vajaks arendamist?

- Puuduvad veel ühtne valla identiteet ja ühised traditsioonid, sest piirkonnad on erinevad.
- Tori roll Eesti kultuuriloos pole piisavalt esile tõstetud.
- Elanike madal osalus kultuurielus.
- Rahvakultuuri harrastajate vähene järelkasv ohustab valdkonna jätkusuutlikkust.
- Kultuurielu eestvedajad on ülekoormatud ja alatasustatud.
- Tori Rahvamaja, Are Huvikeskus ja Sindi laululava vajavad remonti.

Olulisi tähelepanekuid teistest arengukavadest

- Olulisim on suurendada elanike osalust kultuurielus. 
- Kultuurisektori töötasud peavad olema konkurentsivõimelised.
- Kohalikud traditsioonid ja kultuuripärand on väärtus, mida tuleb säilitada.
- Kultuurivaldkonnas tuleb saavutada sooline tasakaal.
- Kultuur peab olema ligipääsetav kõigile kogu elukaare ulatuses
- Lapsed ja noored tuleb aktiivselt kaasata rahvakultuurialastesse tegevustesse.
- Tori Valla Kultuurikeskus peab lähtuma valla põhiväärtustest: hoolime, julgeme, kaasame, 

tegutseme läbipaistvalt ning oleme vastutustundlikud.

Hetkeolukorra kaardistamiseks küsisime 2022 jooksul erinevatelt osapooltelt nende mõtteid ja 
arvamusi - mis on juba täna hästi ja mis vajaks kultuurikeskuses edasi arendamist?

Sihtgruppide sisend Muud materjalid, millest arengukava lähtub

Osalised
Keskuse töötajad
Haridusasutuste esindajad
Kultuurikollektiivide esindajad
Muuseumide ja 
raamatukogude esindajad
Noortekeskuse esindajad
Vallavalitsuse esindajad

Kanalid
Töötoad, 
seminarid, 
fookusgrupid

Kultuuri arengukava 2021-2030
Eesti Rahvakultuuri Keskuse arengukava 2019-2023
Tori valla arengukava aastani 2030

Hetkeolukord 2022
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MEIE STRUKTUURIMUDEL
2023

Tori Valla Kultuurikeskus tegutseb neljas majas: Sindi Seltsimajas, Are huvikeskuses, Tori 
rahvamajas ja Sauga Mustas Majas. 

Lisaks toimub tegevusi Suigu Seltsimajas ning Tammiste Lasteaias-Algkoolis, Are mõisa pargis ja 
laululaval, Sindi lauluväljakul ning Tori vallamaja aasal.

KIRIKUDMUUSEU- 
MID

TORI VALLA 
KULTUURIKESKUS

ARE 
HUVIKESKUS

Sindi 
SELTSIMAJA

TORI 
RAHVAMAJA

ARE MÕISA PARK 
JA LAULULAVA

TORI VALLAMAJA
AAS 

SINDI 
LAULUVÄLJAK

Direktor

Meie 
vabaõhu- 
paigad

SAUGA MUST 
MAJA

Kultuuri- 
korraldaja 

0,2

Kultuuri- 
korraldaja 1,0

Administraator 
0,5

Koristaja 1,0

Kultuuri- 
korraldaja 0,5

Juhiabi- 
administraator 

1,0

Koristaja 1,0

Kultuuri- 
korraldaja 

0,5
Perenaine 

1,0

KULTUURIKOLLEKTIIVID

Meie juures 
tegutsevad

Meie 
koostöö- 
partnerid

NOORTE- 
KESKUSED/ 
HARIDUS- 
ASUTUSED

RAAMATU- 
KOGUD
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Kultuurikeskuse 
nõukoda



Meie struktuuri siht
 aastaks 2026

KIRIKUD

TORI VALLA 
KULTUURIKESKUS

ARE HUVIKESKUS Sindi SELTSIMAJATORI 
RAHVAMAJA

ARE MÕISA PARK 
JA LAULULAVA

SINDI 
LAULUVÄLJAK

TORI 
VALLAMAJA

AAS 

Direktor

Meie 
vabaõhu- 
paigad

SAUGA MUST 
MAJA

KULTUURIKOLLEKTIIVID
Meie juures 
tegutsevad

Meie 
koostöö- 
partnerid

NOORTEKESKUSED/ 
HARIDUSASUTUSEDRAAMATUKOGUD

4

TAMMISTE 
KOGUKONNA- 

KESKUS
MUUSEUMID

Kultuuri- 
korraldaja 0,3

Kultuuri- 
korraldaja 1,0

Töötajad 2,0
Giid 0,5

Kultuuri- 
korraldaja 1,0

Administraator 
0,75

Perenaine 1,0

Kunstnik- 
kultuuri- 

korraldaja 1,0
Perenaine 1,0

Kultuuri- 
korraldaja 1,0

Tehnikajuht 1,0
Administraator- 

juhiabi 1,0
Administraator 

1,0
Helitehnik 1,0

Oskustööline 1,0
Koristajad 2,0

TAMMISTE 
VABAÕHUPLATS

SAUGA 
VABAÕHUPLATS 

TORI 
RAHVAMAJA

HOOV

Kultuurikeskuse 
nõukoda



Visioon

2

Tori vald on maalähedase 
rahvakultuuri lipulaev oma 

iseteadliku identiteedi, kõiki 
põlvkondi siduvate 

kultuurisündmuste ja 
uuendustele avatud 

traditsioonidega.

Mida see tähendab?

Tori Valla Kultuurikeskus ei ole loodud niisama, vaid viimaks ellu visiooni - 
nägemust Tori valla rahvakultuurielust sellisena, nagu see peaks olema.  Seda 
nägemust iseloomustavad järgmised märksõnad.

● Maalähedus: ehkki Tori vald paikneb Pärnu linna külje all, on see ajalooliselt 
olnud ja on ka tulevikus eeskätt maarahva pärimuse edasikandja.

● Iseteadlik identiteet: kuigi oma senisel kujul on Tori vald noor, on piirkonnad, 
mida see hõlmab, pika ja väärika ajalooga, millest oleme teadlikud ja mis on 
osa meie identiteedist.

● Kõiki põlvkondi siduvad kultuurisündmused: ükski kultuur ei püsi, kui seda 
ei pärandata põlvest põlve. Sestap peab Tori rahvakultuur olema selline, mida 
kõik elanikud saaksid nautida igal oma eluetapil.

● Uuendustele avatud traditsioonid: me oleme uhked oma traditsioonide üle 
ning näeme neid lahutamatu osana sellest, kes me oleme. Samas mõistame 
me, et pidevalt arenevas maailmas peab edasipüsimiseks olema ka valmis 
muutustega kaasas käima.
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Missioon

2

Me edendame Tori valla elanike 
aktiivset osalust kohaliku 

rahvakultuuri ja traditsioonide 
säilitamises, edasikandmises ja 

loomises.

Miks me seda teeme?

Kui käia maailmas ringi, võib näha kaht tüüpi kultuuri: sellist, mis on 
sedavõrd tavapärane osa piirkonna elanike igapäevaelust, et nad ise 
ei pane seda isegi tähele, ning sellist, mida leiame vaid 
muuseumidest. On elavad kultuurid ja on surnud kultuurid. Me 
näeme, et Tori rahvakultuur saab mitte ainult püsima jääda, vaid ka 
õitseda ainult siis, kui see ei ole mitte lõbu vähestele, vaid midagi, 
millega tunneb end seotuna iga Tori valla elanik. Meie roll on anda 
neile võimalus aktiivselt rahvakultuurist osa võtta ning seeläbi 
panustada Tori valla rahvakultuuri nägemuse elluviimisse, säilitades 
olemasolevat ja luues uut. 
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MEIE ARENGUSUUNAD 
AASTANI 2030

Ehk teemad, millega me suures pildis tegeleme. Need jaotuvad 
omakorda eesmärkideks ja konkreetseteks tegevusteks.

Tori valla rahvakultuur on jätkusuutlik, 
selle järjepidevus ja järelkasv on tagatud.

Tori Valla Kultuurikeskus toimib ühtse 
kollektiivina hästi üle kogu valla ning sellel on 
oma tööks olemas kõik vajalik. 

Tori valla kultuurielust võtab osa terve 
elanikkond kogu elukaare vältel.

Koostöö erinevate kultuuriasutuste vahel on 
sujuv ja aitab kujundada Tori valla identiteeti.
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Arengusuund 1. Tori valla rahvakultuur on jätkusuutlik, selle  
järjepidevus ja järelkasv on tagatud.

Eesmärk 1.1. Tori rahvakultuuri järelkasv on tagatud.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Kollektiivide arv koolide juures
- Rahvakultuurikollektiivide arv kultuurikeskuses
- Kultuurikeskuse direktori hinnang koostööle haridus- 

ja noorteasutustega viie palli skaalal

8
15 + 2 näitetruppi

3

20
25 + 3 näitetruppi

4,5

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Haridus- ja noorsootööasutustega ümarlaua korraldamine 
kaks korda aastas (nt märtsis ja oktoobris).

Aprill ja oktoober 
alates 2023 TVK direktor

Haridus- ja noorteasutustega koostöökava koostamine 
rahvakultuurist osavõtu suurendamiseks, juhendajate, 
rahastuse leidmiseks, koolides kultuurisündmuste 
korraldamiseks õpilaste loovtöödena jne.

Mai 2023 TVK direktor

Sindi Seltsimaja ja Sindi Muusikakooli ruumide 
multifunktsionaalne ristkasutamine. Alates 01.01.2024 TVK ja muusikakooli 

direktorid

Rahvakultuurirühmade loomine koolide juurde. Pidev TVK direktor

Noortele ringitegevuse võimaluste pakkumine. 
Pidev Piirkondade kultuuri- 

korraldajad

Kultuuri(tegevuste) lõimimine koolitundidega, näiteks:
- ajalootunnis Tori ajaloo-rahvakultuuri (sh 

rahvakalendri) tutvustamine;
- liikumisõpetuses rahvatantsu tutvustamine;
- muusikaõpetuses Tori rahvalaulu tutvustamine;
- tööõpetuses Tori käsitöö tutvustamine jne.

Pidev TVK direktor, valla 
haridusjuht

Noortele rahvakalendri tutvustamine aktiivsete tegevuste ja 
sündmuste kaudu (koostöös haridusasutuste,  kultuuri-,  ja 
noortekeskustega).

Pidev TVK direktor ja  valla 
haridusjuht

Haridus- ja noorsootööasutustega ühiskalendri loomine.
Alates märts 2023

TVK direktor, valla 
haridusjuht, 

noorsootööjuht

Noortele rahvapärimuse õpetamine koostöös 
muuseumidega. Pidev

Kultuurikorraldajad 
koostöös 

muuseumitöötajatega

Kultuurikorralduse tudengitele praktikabaasi pakkumine. Pidev TVK direktor

Noortele kultuurikorraldajatele kultuurikorraldusvõimaluste 
pakkumine ja praktikabaasi võimalus tudengitele. Pidev

TVK direktor, 
piirkondade kultuuri- 

korraldajad



Arengusuund 1. Tori valla rahvakultuur on jätkusuutlik, selle  
järjepidevus ja järelkasv on tagatud

Eesmärk 1.2. Rahvakultuur on valla elanikkonna seas väärtustatud.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Rahvakultuurist/ sündmustest osa võtnud inimeste 
arv

Ei ole hetkel 
loetud

12000

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Rahvakultuuri rühmade loomine eri sihtgruppidele, nt lisades 
uusi tantsu- või laulurühmi. Pidev TVK direktor

Rahvakultuuriga seotud tegevuste loomine eri 
sihtgruppidele, nt lisades uusi käsitöö, materjalitöötluse või 
muud tüüpi tegevusi.

Pidev
TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad

Piirkondlike rahvakultuuriga seotud sündmuste kava 
koostamine, rõhutamaks piirkondlikke eripärasid Tori vallas ja 
tutvustamaks seda piirkonna elanikele.

Jaanuar 2024
TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad

Ülevallalise rahvakultuuriga seotud sündmuste kava 
koostamine, rõhutamaks Tori valla ühist pärandkultuuri. Jaanuar 2024

TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad

Üldiste üle-eestiliste või maakondlike 
rahvakultuurisündmuste toomine Tori valda. Alates 2024 TVK kollektiiv

Tori valla elanike seas kultuurivaldkonna küsitluste 
läbiviimine nende huvialade tuvastamiseks. Oktoober 2023 TVK direktor koos valla 

arendusjuhiga

Piirkondlike tunnussündmuste korraldamine (nt “Tori ööd ja 
päevad” taaselustamine, Sauga suvelõpupidu jne). Alates 2024 piirkonna 

kultuurikorraldaja

Koguperesündmuste korraldamine (näiteks Põrgu triatlon, 
etendused, luuleretked looduses, kalafestival, kärestiku 
slaalomivõistlus jne).

Alates 2023
TVK direktor, valla 

arendusjuht, 
rahvatervise spetsialist

Kord kuus kultuuriteemalise artikli avaldamine vallalehes.
Pidev

TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad



Arengusuund 1. Tori valla rahvakultuur on jätkusuutlik, selle  
järjepidevus ja järelkasv on tagatud

Eesmärk 1.3. Tagatud on Tori valla pärand- ja rahvakultuuri areng.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Koolituse läbinud rahvakultuuri eestvedajate arv
- Pärand- ja rahvuskultuuri projektide arv

18
0

25
3

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Piirkondade eripära määratlemine, oluliste pärand- või 
rahvakultuuri osade leidmine ja määratlemine.

Aprill 2024

TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad 
koostöös valla 

muuseumitega

Projektide kirjutamine koostöös sobivate partneritega (nt 
vald, haridusasutused vms) toetamaks pärand- ja 
rahvuskultuuri arengut.

Pidev
TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad

Piirkonnapõhiste pärand- ja rahvuskultuuri harrastajate või 
meistrite kokkutoomine (võrgustiku loomine kultuuri 
arendamiseks).

Oktoober 2024 TVK direktor

Rahvakultuuri eestvedajate ja harrastajate koolitamine 
koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskuse ja teiste partneritega. Jaanuar 2024 TVK direktor
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Arengusuund 2. Tori valla kultuurielust võtab osa terve 
elanikkond kogu elukaare vältel.

Eesmärk 2.1. Valla kultuurisündmused ja meelelahutusvõimalused on suunatud erinevatele 
sihtgruppidele (vanus, huvid jms).

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Vähemalt 50 osalejaga kultuurisündmuste arv 75 120

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Eri sihtgruppe kõnetavate sündmuste korraldamine, nt:
- mehed-naised;
- noored, täisealised, eakad;
- eesti- ja muukeelsed jne.

Pidev Piirkondade 
kultuurikorraldajad

Uute meelelahutussündmuste korraldamine eri huvide jaoks 
(näiteks karaokeõhtu, bingoõhtu, stand-up comedy jne). Pidev Piirkondade 

kultuurikorraldajad

Sobiva kommunikatsiooni- või turunduspartneri leidmine, 
kes aitaks kultuurikeskusel läbi mõelda oma kuvandi, 
sõnumid, sihtgruppidele suunatud reklaami.

November 2023 TVK direktor

Laste esinemiste korraldamine koos teiste valla 
haridusasutustega, kaasates nende vanemaid. Pidev Piirkondade 

kultuurikorraldajad

Laste tantsu- ja näitetruppide loomine kultuurikeskuse 
juurde. Alates oktoober 

2024

TVK direktor, 
piirkondade 

kultuurikorraldajad

Digitaalse piletiostusüsteemi kasutuselevõtmine (nt Fienta). Alates sügis 2023 Juhiabi, administraator

Valla elanikelt kultuurialaste ettepanekute ja soovide 
kogumine. Alates sügis 2023 TVK direktor koostöös 

valla arendusjuhiga

Kino näitamine Sindi Seltsimajas.
Alates kevad 2024 Sindi Seltsimaja 

kultuurikorraldaja
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Arengusuund 2. Tori valla kultuurielust võtab osa terve 
elanikkond kogu elukaare vältel.

Eesmärk 2.2. Kultuurikeskus pakub sobivaid tingimusi harrastustegevuste korraldamiseks.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Harrastustegevusega tegelevate organisatsioonide 
arv

- Harrastustegevustes osalevate inimeste arv

19

339

28

700

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Klubiliste ja muude vaba aja veetmise võimaluste tekke 
soosimine (näiteks investeerimis-, pokkeri-, kudumisklubid 
jne), pakkudes selleks kultuurikeskuse ruume ja nõustamist.

Pidev Piirkondade 
kultuurikorraldajad

Füüsilist liikumist edendavate tegevuste (näiteks jooga, 
sportimine, matkamine jne) ja organisatsioonide soosimine. Pidev

TVK direktor koostöös 
valla rahvatervise 

spetsialistiga

Harrastusteatri edasiarendamine.
Pidev Piirkondade 

kultuurikorraldajad

Eesmärk 2.3. Kultuurikeskus on kujunenud kogukonna hariduskeskuseks.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Pakutud koolituste arv 0 10

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Valla elanikele täiend- ja huvikoolitusvõimaluste 
korraldamiseks ruumide ja tehnilise toe pakkumine Alates september 

2023 Kultuurikorraldajad

Valla kultuurivaldkonna töötajatele ja asutustele 
kultuurialaste koolituste pakkumine.

Alates jaanuar 
2023 TVK direktor



Arengusuund 3. Koostöö erinevate kultuuriasutuste vahel 
on sujuv ja aitab kujundada Tori valla identiteeti.

Eesmärk 3.1. Koostöö kultuurikeskuse ja teiste kultuuriasutuste vahel on tihe ja sujuv.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Kultuurikeskuse direktori hinnang koostööle 
kultuuriasutustega viie palli skaalal

4 5

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Koostööpartnerite (muuseumid, raamatukogud, 
noortekeskused, kirikud jne) kaardistamine.

Tähtaeg oktoober 
2023

TVK direktor

Kultuuriasutuste ja -ühenduste ümarlaua korraldamine 
vähemalt kord aastas. Alates aprill 2023 TVK direktor

Partneritega iga-aastase koostöökava koostamine (mida ja 
kuidas koos teeme). Alates aprill 2023 TVK direktor

Partneritega ühissündmuste korraldamine (väljasõidud, 
koolitused jne). Alates oktoober 

2023

TVK direktor koos 
kultuuri- 

korraldajatega

Partneritega sündmuste ühiskalendri loomine ning 
täiendamine kaks korda aastas (vt ka eesmärki 1.1.). Alates märts 2023 TVK direktor koos 

kultuurikorraldajatega

Kultuurikalendri ajakohasena hoidmine. Pidev TVK direktor/ juhiabi

Eesmärk 3.2. Kultuurikeskus on rahva teadlikkuse tõstja ja kogukonna siduja.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Valla elanike ühtekuuluvustunne viie palli skaalal. pole mõõdetud 4,5

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Koostöös vallaga Tori (rahva)kultuurile brändi loomine 
(näiteks ERM-i või Soomaa stiilis). Tähtaeg 2024

TVK direktor koos 
kultuuri- 

korraldajatega

Valla visuaalses identiteedis ja avalikus kuvandis tihedam 
rahvakultuuri elementide kasutamine, näiteks (aga mitte 
ainult):

- viitadel, siltidel, bussipeatustes;
- digitaalsetes kanalites;
- materjalidel, reklaamidel, turismiturunduses.

Alates 2025

TVK direktor koos valla 
arendusnõuniku ja 

kunstnikuga

Teavitustöö tegemine Tori valla erinevate piirkondade rolli 
kohta Eesti kultuuriloo arengus ning valla geoloogilisest ja 
looduslikust ainulaadsusest (näiteks Pulli asula, Sindi linna 
ajalugu, Tori põrgu, Soomaa jne).

Alates 2024

TVK direktor koostöös 
kunstniku,  Pärnu 

Muuseumi ja teiste 
mäluasutustega
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Arengusuund 3. Koostöö erinevate kultuuriasutuste vahel 
on sujuv ja aitab kujundada Tori valla identiteeti.

Eesmärk 3.3. Kultuurikeskuse ja teiste organisatsioonide vahel toimib tihe ja sujuv koostöö.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Koostöös Pärnu linnaga korraldatud sündmuste arv. 0 10

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Koostöö tegemine kontserdi- ja  sündmuskorraldajatega 
festivalide laienemise eesmärgil ning esinejate ja näituste 
kutsumine Tori valda.

Pidev
TVK direktor koos 

kultuuri- 
korraldajatega

Sündmuste toimumise koordineerimine teiste omavalitsuste 
kultuuriosakondadega (näiteks Pärnu, Viljandi, Kihnu ja 
teised Pärnumaa omavalitsused).

Pidev
TVK direktor koos 

kultuuri- 
korraldajatega

Aktiivne koostöö katusorganisatsioonides (näiteks 
Rahvamajade Ühing, Pärnumaa omavalitsuste liit jne). Pidev TVK direktor koos 

kultuurikorraldajatega
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Arengusuund 4. Tori Valla Kultuurikeskus toimib ühtse 
kollektiivina hästi üle kogu valla ning sellel on oma tööks 

olemas kõik vajalik. 

Eesmärk 4.1. Kultuurikeskusel on olemas valla kultuurielu edendamiseks vajalikud vahendid 
ja taristu.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Kultuurikeskuse direktori / töötajaskonna hinnang 
taristu ja vahendite adekvaatsusele viie palli skaalal

Ei ole mõõdetud 4,5

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Sindi Seltsimaja renoveerimine. Tähtaeg 
november 2023

TVK direktor koostööd 
Tori vallavalitsusega

Sindi Seltsimaja ümbruse (näiteks sillutised, parkla, 
tänavavalgustus, heakord jms) korrastamine.

Tähtaeg 
detsember 2025

TVK direktor koostöös 
Tori vallavalitsusega

Are Huvikeskuse katuse, fassaadi, treppide ja sillutise remont.
Tähtaeg 

detsember 2025

TVK direktor koostöös 
Are piirkonna 

kultuurikorraldaja ja 
Tori Vallavalitsusega

Tori rahvamaja katuse remont, esimese korruse akende 
vahetus, teise korruse ruumide remont, ventilatsiooni ja saali 
lavavalguse soetamine ja paigaldus.

Tähtaeg 
detsember 2024

TVK direktor koostöös 
Tori piirkonna 

kultuurikorraldaja ja 
Tori Vallavalitsusega

Tori Rahvamaja juurdeehituse, kus hakkab asuma Tori ANK.
Vahemikus 
2026-2030

TVK direktor koostöös 
Tori piirkonna 

kultuurikorraldaja ja 
Tori Vallavalitsusega

Sindi lauluväljaku renoveerimine - tantsupõrand, 
elektrivarustus, lõkkease, tänavavalgustus. Tähtaeg mai 2025 TVK direktor koostöös 

Tori vallavalitsusega

Tammiste vabaõhuplatsi rajamine. Tähtaeg mai 2025 Tori vallavalitsus

Sauga Musta Maja ümbruse arendamine. Tähtaeg oktoober 
2026 Tori vallavalitsus

Projektide kirjutamine koostööpartneritega taristu 
värskendamiseks ja kujundamiseks multifunktsionaalseks 
kogukonnakeskuseks.

Pidev
TVK direktor koostöös 

Tori valla 
arendusjuhiga

Vabaõhuväljakute juurde välisündmuste korraldamise 
võimekuse tekitamine ehk taristu edasiarendus 
olemasolevate vabaõhuväljakute juurde (mh elekter, vesi, 
parkimine jne).

Tähtaeg oktoober 
2026

TVK direktor koostöös 
Tori Vallavalitsusega

Kultuurikeskusele väikebussi soetamine. Tähtaeg mai 2025 TVK direktor



Arengusuund 4. Tori Valla Kultuurikeskus toimib ühtse 
kollektiivina hästi üle kogu valla ning sellel on oma tööks 

olemas kõik vajalik. 

Eesmärk 4.3. Kultuurikeskusel on läbimõeldud ja toimiv ülesehitus.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- Kultuurikeskuse direktori / töötajaskonna hinnang 
tööjaotuse ja ülesannete selgusele viie palli skaalal

4 5

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Ülesannete jaotuse süsteemi loomine kultuurikeskuse 
kultuurimajade vahel.

Tähtaeg 
detsember 2023 TVK direktor

Muuseumide integreerimine kultuurikeskuse struktuuri.
Tähtaeg jaanuar 

2024

TVK direktor, 
abivallavanem ja 

muuseumite töötajad

TVK majade nimede uuendamine. Tähtaeg veebruar 
2024

TVK direktor koostöös 
kultuurikorraldajatega

TVK asutuste optimaalsete lahtiolekuaegade kaardistamine 
ja uuendamine.

Tähtaeg 
september 2024

TVK direktor koostöös 
kultuurikorraldajatega

Eesmärk 4.2 Tori Valla Kultuurikeskuse töötajate heaolu ja areng on toetatud.

Mõõdikud Algtase 2023 Sihttase 2030

- TVK töötajate töötasu võrreldes Eesti kõrgharidusega 
või kutsega kultuuritöötaja miinimumiga

- Töötajate rahulolu töökeskkonnaga viie palli skaalal

94%

84%, rahulolu 3

100%

4,5

Tegevused Tähtaeg/periood Eestvedaja

Palkade konkurentsivõimeliseks muutmine. Pidev TVK direktor

Piisava personali olemasolu tagamine, et vältida 
kultuuritöötajate läbipõlemist ja ülekoormust.

Alates september 
2023 TVK direktor

Kultuurikollektiivide juhtide motiveerimine riikliku 
palgatoetusega. Pidev TVK direktor

TVK aasta avasündmuse korraldamine.
oktoober 2024 TVK sdirektor koostöös 

kultuurikorraldajatega

Keskuse kollektiivi siduvate meeskonnasündmuste 
korraldamine. Pidev TVK direktor ja 

kollektiivid

Täiendkoolituse võimaluste pakkumine keskuse töötajatele ja 
kultuurikollektiivide juhtidele. Pidev TVK direktor

Iga-aastase kultuurivaldkonna tunnustamissündmuse 
korraldamine. Alates sügis 2024 TVK direktor
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