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 Sissejuhatus  

 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37-le peab igal vallal või linnal olema 

arengukava. Arengukava koostamise eesmärgiks on valla tasakaalustatud arengu tagamine 

sihipärase planeerimise ja suunamise kaudu ning konkreetsete tegevuste kavandamine 

arengueesmärkide saavutamiseks. Valla arengukava on omavalitsuse juhtimise peamine 

alusdokument, mille eesmärgiks on valla kui terviku arengu kujundamine, võttes aluseks 

ühiskondliku kokkuleppe alusel määratletud arengueesmärke ja nende elluviimiseks vajalikke 

tegevusi. Arengukava annab ülevaate Tõlliste valla arengu eeldustest ning 

arenguvajadustest, määratleb edasise arengu põhieesmärgid ja prioriteedid ning loob 

eeldused valla arengu stabiilsele ja järjepidevale koordineerimisele. 

Mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt nelja eelseisvat 

eelarveaastat. Kui vallal või linnal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid kavandatakse 

pikemaks perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi kohustusi käsitlevas osas 

kavandatud selleks perioodiks. Arengukava on aluseks valla- või linnaeelarve koostamisele, 

investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, 

laenude võtmisele, kapitalirendi kasutamisele ja võlakirjade emiteerimisele. Arengukava 

vastuvõtmine ja muutmine kuulub volikogu pädevusse. 

Käesolev „Tõlliste valla arengukava aastani 2020“ on uuendatud versioon dokumendist 

„Tõlliste valla arengukava 2004+“. Arengukava täiendamise käigus töötati välja uus 

arengukava ülesehitus. Tegemist on Tõlliste valla tulevikku kujundava strateegilise 

dokumendiga, mis põhineb valla hetkeolukorra analüüsil, trendidel ja avalikul arutelul  

(toimus 2012. a juunis) väljaöeldud rahva arvamustel. Käesolev arengukava on koostatud 

aastani 2020, tegevuskava ja investeeringute kava on koostatud aastateks 2013-2017. 
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1. Tõlliste valla hetkeolukorra analüüs 

1.1 Territoriaalne asend 

Tõlliste vald asub Valga maakonnas, piirneb  Hummuli, Õru, Karula, Antsla, Sangaste ning 

Lätis asuva Valka vallaga ja Valga linnaga (joonis 1 ). Tõlliste valla keskuseks on Tsirguliina 

alevik, kust Valga linna on 15  ja Tartu linna 75 kilomeetrit. Vallas on kaks alevikku, Tsirguliina 

ja Laatre ning 13 küla. Nendeks on Sooru, Tagula, Iigaste, Paju, Jaanikese, Rampe, Korijärve, 

Muhkva, Tõlliste, Vilaski, Väljaküla, Supa ja Tinu. Valla pindala on 193,78 km2.  

 
Joonis 1. Tõlliste valla asukoht 

 

Tõlliste valla eripäraks on piiriäärne asukoht ning võrdlemisi kauge distants Eesti 

suurematest linnadest ja keskustest. Pealinn Tallinn on vallaelanikele kauge ja võrdlemisi 

raskesti ligipääsetav.  

 

1.2 Ajalooline kujunemine 

Eesti Vabariigi iseseisvuse algusaastatel kuulus suurem osa praeguse Tõlliste valla 

territooriumist Tartu maakonna koosseisu v.a Paju ja Sooru vald, mis jäid Valga maakonna 

alla. Vabariigi Valitsuse poolt 06.09.1920. a vastu võetud seaduse põhjal läksid aga Tõlliste 

vald ja Laatre vald Tartu maakonnalt üle Valga maakonnale.  
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Enne 1925. aasta 1. jaanuari jäid praeguse Tõlliste valla territooriumile pindalaliselt 

suuremas osas endised Sooru, Paju, Tõlliste, Laatre ja Sangaste vallad ning väiksemas 

ulatuses Kaagjärve vald ja Karula vald. Eelpool nimetatud kuupäeval liideti Paju vald Sooru 

vallaga. 

Järgmise ulatuslikuma valla piiride muutmise tingis 8. aprillil 1938. aastal Riigihoidja poolt 

välja antud dekreet, milles Vabariigi Presidendi otsuse põhjal võeti ette valdade piiride 

üldine ühekordne korraldamine. Nimetatud seaduse alusel oli lubatud muuta olemasolevate 

valdade piire, liita ning kaotada olemasolevaid valdu ning asutada uusi. Seaduse 

ellurakendamise aluseks sai 1937. aasta 7. aprillil vastu võetud vallaseadus. Vajadus viimase 

väljatöötamiseks ja ellurakendamiseks oli tingitud sellest, et mõisate järgi kujunenud vallad 

olid paljud ebaloomuliku kujuga ning ei võimaldanud valla normaalset funktsioneerimist. 

Valla piiride määramisel ja muutmisel tuli silmas pidada järgmisi momente: 

 valla maa-ala pidi olema tervikuna kokkukuuluv; 

 tervikuna kokkukuuluvat, tihedalt asustatud maa-ala ei tohtinud tükeldada mitme valla 
piiresse; 

 valla elanike arv pidi olema piisav selleks, et tagada valla areng. 

Väga tähtsaks peeti ka valla keskuse asukoha õiget valikut ning valla piiride kauguse 

arvestamist keskusest. 

Vabariigi Presidendi 07.10.1938. a otsusega nr 88 määrati alates 01.04.1939. aastast Tõlliste 

vallale uued piirid. Liideti Sooru, Laatre ja Tõlliste vald. Kujunenud Tõlliste valla territoorium 

hõlmas osaliselt ka praeguse Õru valla maid. Osa praeguse Tõlliste valla territooriumist 

kuulus aga Sangaste valla (Tagula) ja Kaagjärve valla koosseisu. 

1945-nda aasta 4. mail moodustati Tõlliste vallas kaks külanõukogu: Tõlliste, keskusega Õrus 

ja Laatre, keskusega Tsirguliinas. Alustati põllumajanduslike majandite loomist. 1950 aastal 

likvideeriti ajalooliselt väljakujunenud administratiiv-territoriaalne jaotus ning praeguse 

Tõlliste valla aladel moodustati viis külanõukogu: Paju, Tõlliste, Laatre, ligaste ja Tagula 

külanõukogud, mis hilisemate ümberkorralduste käigus jällegi likvideeriti. 1954. aastal liideti 

Tõlliste ja Laatre külanõukogud, mis hilisemate ümberkorralduste käigus jällegi likvideeriti. 

1976-ndal aastal seoses majandite liitmisega liideti Laatre sovhoosiga Kalinini-nimeline 

kolhoos. Seetõttu suurenes ka Tõlliste valla territoorium. Juurde tulid Tagula ja Uniküla kant. 

Sellest ajast alates on valla piirid püsinud muutmata kujul. 
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11. juulil 1991. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega kinnitati Tõlliste 

valla omavalitsuslik staatus, millega Tõlliste vald astus taas omavalitsusliku haldusüksuse 

õigustesse. 

 

1.3 Rahvastik ja asustus  

Tõlliste valla rahvaarv seisuga 31.12.2011. a on 1746 ja asustustihedus on 9 inimest/km2. 

Rahvaarv viimase kümne aasta jooksul on näidanud langevat trendi. Alates 2001. aastast on 

rahvaarv vähenenud 304 inimese võrra (joonis 2 ). Tõlliste valla rahvaarv moodustab 5,2% 

Valga maakonna rahvaarvust.  

 

Joonis 2. Rahvaarvu dünaamika aastatel 2001-2011 

 

Rahvastikupüramiidil on näha rahva soolis-vanuselis koosseis (joonis 3 ). Sündimus, mis 

tagaks rahvastiku taaste, on liiga madal. Meeste osakaal sündides on suurem. Samuti on 

meeste osakaal suurem 30-34 aastate seas. Naisi on märkimisväärselt rohkem vaid kõige 

vanemates vanusrühmades, milleks on 75-79, 80-85 ja vanemad kui 85. Domineerivad 

vanusgrupid 40 ja vanemad, mis tähendab, et rahvastik on vananev. 
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Joonis 3. Rahvastikupüramiid aastal 2011. 

 

Kümne aastaga on kaotanud kõige rohkem elanikke Laatre alevik, 73 inimest. Suuremad 

kaotused on ka Tsirguliina alevikus (64 inimest) ja Sooru külas (40 inimest). Elanikkond on 

suurenenud vaid Jaanikese (17 inimest), Supa (1 inimene) ja Tõlliste külas (3 inimest). Kõige 

suurem negatiivne muutuste protsent on Muhkva külas (-61%), kuid Muhkva küla elanike arv 

on üks väiksemaid. Kõige suurem muutuste protsent positiivses suunas on olnud Jaanikese 

külas, kus elanike arv on tõusnud 10 aastaga 40%. See võib olla tingitud sellest, et Jaanikese 

küla asub Valga linnale väga lähedal ning on saanud nn Valga eeslinnaks. Positiivse poole 

pealt on kasvanud veel Supa ja Tõlliste küla rahvaarv, seda 3% võrra. Suurim rahvaarv on 

püsinud Tsirguliina alevikus, kus elab 31.12.2011. a seisuga 494 inimest. (tabel 1)  
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Tabel 1. Elanike arvu dünaamika Tõlliste vallas  asutusüksuste lõikes (seisuga 31.12) 

Elanike 

arv  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Muutus 

2001-

2012 

Muutuse 

% 

Iigaste 76 72 59 59 59 59 54 56 56 56 55 -21 -28% 

Jaanikese 42 50 47 47 47 47 50 52 55 60 59 17 40% 

Korijärve 70 68 56 56 56 56 55 52 53 51 50 -20 -29% 

Laatre 298 290 253 253 253 253 249 251 242 238 225 -73 -24% 

Muhkva 23 22 12 12 12 12 12 10 10 10 9 -14 -61% 

Paju 105 114 91 91 91 91 84 92 83 80 79 -26 -25% 

Rampe 67 70 66 66 66 66 66 67 63 62 62 -5 -7% 

Sooru 323 317 306 306 306 306 306 302 299 295 283 -40 -12% 

Supa 32 31 29 29 29 29 37 36 33 30 33 1 3% 

Tagula 204 203 191 191 191 191 190 192 192 187 180 -24 -12% 

Tinu 15 10 6 6 6 6 6 6 6 6 7 -8 -53% 

Tsirguliina 558 557 535 535 535 535 523 520 502 499 494 -64 -11% 

Tõlliste 110 109 106 106 106 106 107 108 105 113 113 3 3% 

Vilaski 45 39 34 34 34 34 32 31 28 26 25 -20 -44% 

Väljaküla 82 75 77 77 77 77 77 76 71 67 66 -16 -20% 

 

 

1.4 Loodus ja keskkond 

Tõlliste vald asub Sakala, Otepää ja Karula kõrgustike vahel asuvas valdavalt tasase 

pinnamoega Valga nõos, mida veestavad Väike Emajõgi ning tema lisajõed (Pedeli, Laatre jt). 

Valla pindala on 193,78 km². Vald paikneb Kõrg-Eesti alal ja kuulub Lõuna-Eesti ürgorgudest 

liigestatud lainjate lavakõrgendike ning moreenkühmustike alale. Valla territoorium on 

põhiliselt nõrgalt lainjas. Ainult valla idapiiril paikneb moreenkühmustikega kaetud ala. 

Kühmude suhteline kõrgus varieerub 10 kuni 20 m piires.  
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Geoloogilise aluspõhja moodustavad keskdevoni kirjuvärvilised liivakivid ja savid. Aluspõhja 

paljandeid võib näha Väike Emajõe kaldanõlvadel. Tõlliste valla iseloomulikuks maastikuks on 

lainjad metsased tasandikud. Valda läbib Väike Emajõe org, millesse suubub Pedeli ürgorg. 

Jõeoru madalaimas osas asub Korva luht, endine Sangaste mõisa kuivendatud 

katseheinamaa, kus kasvab haruldane kobarpea. Maad on valdavalt savised, valla idaosas on 

kohaliku tähtsusega liivavarusid. 

Tõlliste valla territooriumil jäätmete kogumine, vedu, hoidmine, taaskasutamine ja 

kõrvaldamise korraldus, nende tegevustega seotud tehnilised nõuded ning jäätmetest 

tervisele ja keskkonnale põhjustatud ohu vältimise või vähendamise meetmed on sätestatud 

Tõlliste valla jäätmehoolduseeskirjas. 

 

1.5 Haridus 

1.5.1 Alusharidus 

Tõlliste vallas asub kaks lasteaeda, mis asuvad Tsirguliina alevikus ja Sooru külas. Tsirguliina 

Lasteaias on 01.09.2012. a seisuga 31 last ning Sooru Lasteaias 20 last. Mõlemas lasteaias 

töötab neli pedagoogi. 

Eesmärgiks on jätkuvalt lastesõbraliku kasvukeskkonna kujundamine ning säilitamine. Samuti 

on oluline, et pedagoogid toetavad haritud, loova ja isikupärase mõtlemisvõimega inimese 

kujundamist.  

1.5.2 Üldharidus 

Tõlliste vallas asub üks kool, selleks on Tsirguliina Keskkool, mis on kooliharidust pakkunud 

juba 100 aastat. Tsirguliina Keskkoolis on keskhariduse saanud üle 1000 õpilase.  

Koolis õpib 01.09.2012. a seisuga 141 õpilast. Seoses Laatre Algkooli ja Tagula Algkooli 

sulgemise ning laste arvu üldise vähenemisega on viimase 10 aasta jooksul õpilaste arv 

vähenenud ligikaudu 47%. Õpilaste arvu vähenemine on jätkuvalt prognoositav, arvestades 

seniseid trende. Tsirguliina Keskkoolis töötab 24 õpetajat.  

Tõlliste vallale on oluline jätkuv kvaliteetse hariduse pakkumine, et vallas elavad lapsed 

saaksid hariduse kodukoha läheduses. Igas klassis on olemas projektor ning arvuti. Samuti on 

olnud Tsirguliina õpetajad väga edumeelsed e-kooli juurutamisel. Koolis töötab oma 

kooliraadio ning ajaleht, mille eestvedajaks on õpilased ise.  
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Tsirguliina Keskkoolis on võimalik koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega omandada müüja  

I kutsekvalifikatsioon.  

1.5.3 Huviharidus 

Huviringidega saab tegeleda nii Tsirguliina Keskkoolis kui ka Tõlliste Avatud Noortekeskuses. 

Noortekeskuses tegutseb meisterdamis- ja kunstiring, kokandusring ning video- ja 

fotograafiaring.  

 

1.6 Kultuur ja sport 

Peamised kultuurilised tegevused toimuvad Tsirguliina Rahvamajas, Sooru Rahvamajas ja 

Laatre Vabaajakeskuses. Lisaks tegutseb vallas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha 

Laurentsiuse Kogudus.  

1.6.1 Raamatukogud 

Tõlliste vallas on neli raamatukogu, mis asuvad Laatres, Soorus ja Tagulas ja Tsirguliinas. 

Tsirguliina Raamatukogu täidab lisaks rahvaraamatukogule ka Tsirguliina Keskkooli 

õpperaamatukogu ülesannet. Raamatukogudel on oluline osa kohalikus elus, eriti Tagulas, 

kus muid kooskäimise võimalusi ei ole.  

1.6.2 Rahvamajad 

Vallas on kaks rahvamaja - Tsirguliina Rahvamaja ja Sooru Rahvamaja.  

Sooru Rahvamaja haldab mittetulundusühing Sooru Arendus, mis on teinud Sooru 

Rahvamajas hulgaliselt ehitustöid. Paigaldatud on uued elektri-, kütte- ja 

signalisatsioonisüsteemid ning renoveeritud olmeruumid ja hoone välisfassaad. 

Rekonstrueeritud on katus ja vahetatud aknad. Mitmete projektitoetuste abil on Sooru 

Rahvamajast ehitatud multifunktsionaalne vabaajakeskus – nii info- (raamatukogu ja 

internetituba), kultuuri- (lasteringid, tähtpäevade üritused) kui ka spordikeskus (võimalus 

käia jõusaalis, harrastada aeroobikat ja viia läbi laste võimlemisringe). 

Tsirguliina Rahvamaja teisel korrusel tegutseb MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK.  
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1.6.3 Spordirajatised 

Tõlliste vallas on võimalik sportimiseks kasutada Tsirguliina Keskkooli staadioni, Laatre 

spordiväljakut, erinevaid külaplatse ja Sooru suusarada. Vajalik on kujundada Tsirguliina 

Keskkool baasil ülevallaline vaba aja veetmise ja sportimise paik.  

1.6.4 Seltsid ja ühingud 

MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK asutati 2002 a. detsembris.  Alates 30. jaanuarist 

2004. aastast tegutseb MTÜ Tsirguliina Rahvamaja teisel korrusel. Noortekeskus osaleb 

aktiivselt erinevates projektides ning võimaldab noortele mitmesugust meelelahutust 

(huviringides osalemine, lauamängude mängimine, interneti kasutamine, tähtpäevade 

tähistamine).  

Laatre Vabaajakeskuses tegutseb Tõlliste Valla Pensionäride Ühendus Elurada. Seltsidest ja 

ühingutest on veel tegevad: Korijärve külaselts, Laatre Naisselts, mittetulundusühing Joude, 

mittetulundusühing Sooru Arendus, mittetulundusühing Tõlliste Noorte Tehnikakeskus, MTÜ 

Spordiklubi RAUDSÕRMUS, SOORU NAISSELTS. 

1.6.5 Traditsioonilised valla üritused 

Tõlliste vallas on saanud traditsiooniks külade päev, mis toimub igal aastal erinevas külas. 31. 

jaanuaril tähistatakse Paju lahingu aastapäeva ning 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva. 

Iga-aastased üritused on veel „Sooru Karsumm“, Iigaste jooks, Tõlliste valla lahtised 

meistrivõistlused Petanqis, ülevallalised suusavõistlused ning võrkpalliturniirid.   

Traditsioonilised üritused on valla kogukonnatunde hoidmise ja suurendamise seisukohalt 

väga olulised.  

 

1.7 Ettevõtlus ja turism 

Majandustegevuse registris on 01.09.2012. a seisuga registreeritud 31 Tõlliste valla 

ettevõtet.  

Suurimat osakaalu omab põllumajandussektor, kuhu kuulub ca 34% ettevõtetest (sh ka FIE-

d). Traditsioonilise põllumajandusega (looma- ja teraviljakasvatus) tegeleb enamus 

talupidajaid. Juurde on tekkimas ka alternatiiv-põllumajandusega tegelejaid (marjakasvatus, 

lambakasvatus, maitsetaimede kasvatamine jne). Viljakas põllu- ja metsamaa jätab piisavalt 
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arenguruumi ka tulevikku. Suurimad ettevõtted põllumajanduse valdkonnas on aktsiaselts 

LAATRE PIIM, OÜ LINNU TALU, KOPRA KARJAMÕIS OÜ, aktsiaselts ALOVILI ning osaühing 

Growup.  

Lisaks põllumajandusele tegeletakse ka metsamajandusega, töötleva tööstusega (metall, 

kumm, puit), kaubanduse ning ehitamisega. Töötleva tööstuse vallas on suurimaks 

tööandjaks aktsiaselts OTOLUX, mis tegeleb metallpaakide, -reservuaaride ning –mahutite 

tootmisega.  

Elanikkonna teenindamisega tegelevad osaühing Must Kukk, OÜ ANTI JA PARTNERID, Kalju 

Süvaoja Piko, JELENA SOFIJANTŠUK, OÜ DIKSTRUM, OÜ KEVETRA ning mitmed füüsilisest 

isikust ettevõtjad. Vallas tegutseb ka apteek ning pakutakse iluteenuseid (FIE-d).  

Turismi arendamise seisukohalt on Tõlliste vald  tagasihoidlik. Vallas on aga potentsiaalsed 

turismi arendamise võimalused olemas. Turismi arendamine avardab võimalusi uute 

töökohtade loomiseks ja annab elanikele lisasissetulekut.  

Majutust pakuvad ULRICH ALTENKIRCH (Kalda talu) ja MARVELLA MAJAD OÜ. 

Vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatavates asutustes töötas seisuga 01.09.2012. a 72 inimest, 

neist 57 valla elanikku.  

Tõlliste vallas, Paju külas asub Paju lahingu mälestussammas. Ajaloolist tausta ära kasutades, 

saaks piirkonnast kujundada Paju lahingu teemapargi. See tõstaks piirkonna tuntust ning 

võiks saada Lõuna-Eesti turismiatraktsiooniks.  

Tõlliste valda iseloomustab ka krossiradade ning sealsete võistluste korraldamise taust. 

Tõlliste valla tööealiste elanike (19-64 eluaastat) arv seisuga 01.09.2012 on 1106, töötuna on 

end registreerinud 71 elanikku (neist pikaajalisi töötuid on 42), mis moodustab 6,4% valla 

tööealisest elanikkonnast. Nagu ka mujal Eestis, on töötute arv drastiliselt tõusnud tänu 

2008. aastal alanud majanduslangusele. Töötute arvu dünaamika on välja toodud joonisel 4.  

 



14 

 

 

Joonis 4. Tõlliste valla töötute arv 2002-2012 (allikas: Statistikaamet) 

 

1.8 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

Tõlliste vallas pakub tervisehoiuteenust Terviseagentuur OÜ. Perearsti vastuvõtupunktid 

asuvad Tsirguliinas ja Laatres. Apteegiteenust pakub Lembe Raua Laatre Apteek. Teenus on 

kättesaadav samuti Tsirguliinas ja Laatres.  

Laatres asub sotsiaalmaja, milles on kaheksa renoveeritud korterit. Sotsiaalmajas elamisel 

tuleb selle elanikel tasuda vaid tarbitud kommunaalteenuste eest. Majas töötab ½ 

koormusega sotsiaalmaja perenaine. Samuti on valla palgal avahooldaja. 

Vallas tegelevad sotsiaaltöö küsimustega sotsiaaltöö spetsialist ning sotsiaaltöötaja 

lastekaitse alal.  

Suurim hoolekandeasutus asub Paju külas - Paju Pansionaadid, kus on 2012. aasta 1. 

septembri seisuga 92 hoolealust ning seal töötab 37 inimest. Antud asutus pakub 

hoolekandeteenuseid psüühilise erivajadusega inimestele ja vanuritele. Kliendid on üle Eesti.  

01.09.2012. a seisuga taotleb toimetulekutoetust 25 leibkonda. Nendest lastega peresid on 

kaheksa. Enamus toimetulekutoetuse taotlejatest on aga pikaajalised töötud, kelle 

toimetulematuse peamisteks põhjusteks on motivatsioonipuudus ja infoallikate 

mittetundmine. Nimetatud valdkonnas tehakse koostööd Sangaste ja Õru vallaga ning Eesti 

Töötukassa Valgamaa osakonnaga, osaledes töötute aktiveerimisele suunatud 

tööhõiveprojektide. 
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1.9 Turvalisus ja politsei  

Tõlliste vallas töötab üks piirkonnakonstaabel. Kuritegude arv on vallas aastate lõikes 

stabiilne, kõikudes vaid mõne fakti võrra. Kõige suuremaks probleemiks on olnud 

varavastased kuriteod. 2011. aastal pandi toime 39 kuritegu, millest 21 avastati. 

Kokku avastati 2011. aastal Tõlliste valla territooriumil 313 väärtegu, neist alkoholiseaduse 

rikkumisi 7, erinevaid karistusseadustiku rikkumisi oli kokku 27 ning alaealiste poolt toime 

pandud õiguserikkumisi 19. Liiklusseaduse rikkumisi tuvastati 266 korral. 

Tõlliste valla territooriumil toimus 5 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Joobes 

juhi süül toimus 3 liiklusõnnetust. Negatiivseks asjaoluks on joobes sõidukijuhtide kõrge 

osakaal toimunud liiklusõnnetustes.   

 

1.10 Tehniline infrastruktuur 

1.10.1 Teedevõrk 

Tõlliste valda läbivad riigimaanteedest Jõhvi-Tartu-Valga ja Valga-Uulu põhimaanteed ning 

Sangaste-Tõlliste tugimaantee. Kõrvalmaanteede seisund on hea ning teed on valdavalt 

kõvakattega.  

Vallateid on kokku 122 km, millest tänavaid 12,5 km. Tänavatest 5,3 km on mustkattega. 

Valda läbib Tallinn-Tartu-Valga raudtee (raudteejaam Tsirguliina alevikus) ning Valga-Petseri 

raudtee.  

Tõlliste vallast on hea ligipääs maakonnakeskusesse Valka ning Tartusse. Samuti saab 

maanteed või raudteed pidi hõlpsasti Riiga. Teehoiuteenust ning talihooldust pakuvad 

erinevad kohalikud ettevõtted.  

 

1.10.2 Vesi ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamisel lähtutakse Tõlliste valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arengukavast. Elanikkonnale veevarustuse-, kanalisatsiooni ja 

reoveepuhastuse teenuste osutajaks on Ühismajandamise OÜ. Ühisveevärk ja –

kanalisatsioon on praegu osaliselt olemas järgmistes asulates: Sooru, Tsirguliina, Laatre ja 

Tagula (tabel 2).  
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Tabel 2. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavas sätestatud investeeringud 

Asula Projekti number ja nimetus 

Hinnanguline 

maksumus,  

tuh EUR 

Tagula küla 

A-1 Puurkaevpumplate 

rekonstrueerimine 42 

Tagula küla B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine 247 

Tagula küla 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine 380 

Tagula küla D-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 103 

Sooru küla B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine  20 

Sooru küla 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine 100 

Laatre alevik B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine  50 

Laatre alevik 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine 100 

Laatre alevik D-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine 10 

Tsirguliina alevik 

A-1 Puurkaevpumplate 

rekonstrueerimine 10 

Tsirguliina alevik B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine  70 

Tsirguliina alevik B-2 Veevõrgu rajamine  987 

Tsirguliina alevik 

C-1 Kanalisatsioonivõrgu 

rekonstrueerimine 150 

Tsirguliina alevik C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine 918 

Paju mõis 

A-1 Puurkaevpumplate 

rekonstrueerimine 34 

Investeeringuprogrammi 

maksumus kokku   3221 
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1.10.3 Soojavarustus  

Valla territooriumil paiknevad hooned on lokaalse küttega.  

1.11 Post ja side 
Postiteenust osutab aktsiaselts Eesti Post. Tõlliste vallas paikneb ainult üks postkontor 

asukohaga Tsirguliinas. Laatre ja Tagula sidejaoskonnad suleti 2009. aastal.  

Vallas töötavad kolme mobiilsideoperaatori EMT, Elisa ja Tele2 tugijaamad. EMT ja Elisa 

tugijaamad paiknevad Tõlliste külas ning Tele2 tugijaam Rampe külas. Internetiteenuseid 

kasutavad paljud eraisikud ja asutused. Interneti püsiühendust pakub Elion, ent selle 

puudulikkuse tõttu hajaasustuses kasutavad paljud elanikud mobiilset internetti (nt EMT, 

Elisa, Tele2).  

1.12 Sõprussidemed ja koostöö 

Enamuses suuremates asulates on kodanikualgatuse initsiatiivil moodustunud külaseltsid. 

2012. aastal oli külaseltse vallas kokku 4: Laatre Naisselts, SOORU NAISSELTS, 

mittetulundusühing Sooru Arendus ning Korijärve külaselts. Seltsid aitavad kaasa 

kohapealsete murede ja probleemide lahendamisele, lisaks korraldatakse spordivõistlusi, 

üritusi, aidatakse korraldada küla heakorda jne. Lisaks külaseltsidele tegutsevad Tõlliste 

vallas MTÜ Spordiklubi RAUDSÕRMUS, Tõlliste Valla Pensionäride Ühendus Elurada, 

mittetulundusühing Tõlliste Noorte Tehnikakeskus ja MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus 

TANK.  

Tõlliste vald kuulub Valgamaa Omavalitsuste Liidu koosseisu ning Eesti Maaomavalitsuste 

Liidu koosseisu. Vallavanem Madis Gross on maakonna arengunõukogu aseesimees ning 

samuti sealse juhtimise ja regionaalhalduse komisjoni esimees.   

1.13 Valla juhtimine 

Valla kõrgeimaks kohalikuks võimuorganiks on volikogu. Tõlliste valla volikogus on 13 liiget, 

tööd juhib volikogu esimees. Volikogu istungid toimuvad üldjuhul kord kuus. Volikogu juures 

on moodustatud 6 alalist komisjoni -  arengu- ja eelarvekomisjon, haridus-ja noorsootöö 

komisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, külaelu arengu komisjon, revisjonikomisjon ja 

sotsiaalkomisjon.  

Tõlliste Vallavalitsus on 5-liikmeline. Vallavalitsuse istungid toimuvad üks kord nädalas.  

Vallavalitsuses kui ametiasutuses on järgmised ametikohad: vallavanem, abivallavanem, 
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vallasekretär, pearaamatupidaja, raamatupidaja-personalitöötaja, sekretär-registripidaja,  

sotsiaaltöö spetsialist, sotsiaaltöötaja lastekaitse alal ning maakorraldaja. Lisaks töötavad 

vallavalitsuse juures 2 sotsiaaltöötajat, 2 bussijuhti, Laatre Vabaajakeskuse perenaine ja 2 

kalmistuvahti. Tõlliste Vallavalitsuse hallatavad asutused on välja toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Tõlliste Vallavalitsuse hallatavad asutused 

Nimetus Töökohtade arv 

Tsirguliina Keskkool 33,14 

Sooru Lasteaed 8,09 

Tsirguliina lasteaed „Õnnelind“ 6,08 

Tsirguliina Raamatukogu 1,5 

Laatre Raamatukogu 1 

Sooru Raamatukogu 1 

Tagula Raamatukogu 1 

Tsirguliina Rahvamaja 1,5 

 

Vallal on oma koduleht (www.tolliste.ee), mille info adekvaatsuse eest vastutab vallavalitsus. 

Vallal puudub oma häälekandja, kuid olulisemate teadete edastamiseks kasutatakse 

maakonnalehte „Valgamaalane“.  

1.14  Valla eelarve ja selle dünaamika 

Tõlliste valla eelarvemaht 2011. aastal oli 1 435 217 eurot, 2012. aasta eelarvemaht on 1 395 

270 eurot. 2012. aastal on vähenenud tasandusfondi toetus, suurenenud on Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi toetus vallateede korrashoiuks. 

2012. aasta tuludest moodustavad suurema osa maksutulud (45%) ja riigilt saadav toetus 

(42%). 

Kuludest moodustavad 55%  hariduskulud, 14% kulutused üldistele valitsussektori teenustele 

ja 12% sotsiaalhoolekandele. 

Suuremad projektid, mida alustati 2011. aastal ja lõpetati 2012. aastal olid Sooru küla 

reoveepuhasti rekonstrueerimine ja Sooru küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine. 

Mõlema projekti teostamiseks saadi toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. 2012. aastal 
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toimus Sooru Raamatukogu rekonstrueerimine. Vahendeid selleks eraldas 

Kultuuriministeerium. 

 

2. SWOT analüüs 

SWOT analüüs on mudel, mille kaudu kaardistatakse vaadeldava objekti tugevused, 

nõrkused, võimalused ja ohud. Tõlliste valla SWOT analüüsi koostamise tarbeks viidi läbi 

struktureerimata intervjuusid (6 tk) ning korraldati 18.06.2012. a Tõlliste vallamajas Laatres 

avalik arutelu, millest võttis osa 15 kohalikku elanikku (sh volikogu liikmed). Tõlliste valla 

arenguvõimalused, nõrkused, võimalused ja ohud on välja toodud alljärgnevas tabelis 

(loetelu ei ole prioriteetses järjekorras).  

 

Tabel 4. SWOT analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

Rahulik elukeskkond 

Väike Emajõgi, Pedeli ja Laatre jõgi 

Maakonnakeskuse lähedus 

Raudtee  

Paiknemine Via Hanseatica arenguvööndis 

Väiksusest tingitud paindlikkus 

Hea teedevõrk  

Vaba elamispinna olemasolu 

Haridusasutuste, rahvamajade ja 

raamatukogude piisavus 

Krossirajad (Vilaski, Jaanikese) 

Põllumajandussektori suur osatähtsus 

Koolibussi olemasolu (sh ürituste ja ringide 

teenindamine) 

Hea tehnilise baasiga keskkool 

Kaugus pealinnast (perifeersus) 

Elanikkonna vähenemine, noorte vähesus 

Amortiseerunud elamispinnad 

Töökohtade puudus 

Tööjõu puudus 

Ettevõtlikkuse puudus 

Kruusakattega (tolmavad ja auklikud) 

tänavad 

Huvihariduse (valiku) piiratus 

Noorte vähene aktiivsus 

(motivatsioonipuudus) 

Töötajate madal palgatase  

Tehnovõrkude piiratus (elektrienergia, 

kanalisatsioon, veevärk) 

Elukallidus maal 

Võimalused Ohud 



20 

 

Asukoht 

Kaugtöö propageerimine 

Koostöövõimalused naaberomavalitsustega 

(k.a Valgaga) 

Paju lahinguväli (teemapargiks arendamine) 

Põllumajandustoorme töötlemine koha peal 

Puidu väärindamine lõpptoodanguks 

Elanike ettevõtlusalane nõustamine ja 

koolitamine 

Väljaränne 

Sissetoodud tööjõud 

Lasteaedade ja kooli gümnaasiumiastme 

sulgemine 

Riigi regionaalpoliitika puudumine 

Omavalitsuste tulubaasi vähenemine 

(riigipoolne väljasuretamine) 

 

 

Tõlliste valla suurimaks tugevuseks võib pidada rahulikku ja turvalist elukeskkonda ning 

veekogusid, mis loovad potentsiaali turismi arendamiseks. Olemasolev kooli- ja lasteaiavõrk 

on hea – eksisteerib 12-klassiline keskkool, mistõttu lastel ei ole vaja väljaspool omavalitsust 

koolis käia. Lisaks on piisavalt lasteaiakohti. Valla koolilapsi teenindab koolibuss, mis viib 

neid kooli ning toob sealt. Hea on huviharidus – tegutsevad nii noortekeskus kui ka 

tehnikaring, samuti on olemas erinevad sportimisvõimalused ja raamatukogud. Suureks 

plussiks on hea teedevõrk ning ligipääsetavus – põhimagistraalid, raudtee, kohalikud 

kõvakattega teed. Lähedal paikneb maakonnakeskus, mistõttu kohapeal puuduvad teenused 

on hõlpsasti kättesaadavad. Majandusliku poole pealt annab tugevat fooni 

põllumajandussektor, mis moodustab kohalikust ettevõtlusest üle kolmandiku. Tooteid 

turustatakse ka väljaspool valda ning tulevikus võiks põllumajandusest kujuneda nn Tõlliste 

nokia.  

Tõlliste valla nõrkusteks on eelkõige madal elatustase (madalad palgad), mis on seotud valla 

perifeerse asendiga. Lisaks mõjutab elatustaset elukallidus maal. Peale madalate palkade on 

probleemseteks kohtades tööpuudus ning ka tööjõupuudus. Sellele lisandub veel noorte 

madal aktiivsus ning väljaränne, samuti üldine vähene ettevõtlikkus. Samuti on probleemiks 

elanikkonna vananemine ning sündivuse vähenemine. See kõik vähendab valla tulubaasi 

(tulumaksu vähenemine). Noored tunnevad puudust mitmekesisest huviharidusest. 

Nõrkuseks on veel tehnovõrkude piiratus, mis kohati takistab uute elanike valda kolimist.  

Tõlliste valla võimalusteks on hea asukoht Valga ja Valka linna vahetus läheduses ning 

koostöövõimalused naaberomavalitsustega. Maanteed on heas korras, mis soosib turismi 
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arendamist. Turismiobjektina võib kasutusele võtta Paju mälestusmärgi ning kujundada 

sinna ümber Paju teemapargi. Võimalusi on veel teisigi, krossiradade rohkus toetaks 

sporditeenuste arendamist. Elanike koolitamine võib suurendada nende ettevõtlikkust ning 

toetada seeläbi valla arengut. Kaugtöö propageerimine annaks võimaluse kohalikel valda 

jääda. 

Suurimaks ohuks on nagu paljudel teistel omavalitsustel elanike väljaränne ning vananemine. 

Laste arvu vähenemine võib tingida lasteaedade sulgemise või kooli muutumise 

gümnaasiumist põhikooliks. Valla tulubaasi vähendab ka väljaspool valda elav tööjõud, kelle 

maksud laekuvad teistesse omavalitsustesse.  

Arengueeldusteks on üldiselt turismi arendamine, ettevõtlikkuse suurendamine, rõhumine 

põllumajandusele kui valla omapärale ning rahuliku ja turvalise elukeskkonna tagamine.  

3. Tõlliste valla arengustrateegia  

Arengu põhieesmärk on valla elanikele kvaliteetse elu- ja töökeskkonna kujundamine 

Põhieesmärgi täitumine on saavutatav läbi: 
 
 uute töökohtade tekkimise 

 infrastruktuuri arendamise 

 kvaliteetne ja konkurentsivõimeline hariduse võimaldamise 

 kättesaadava ja inimesi rahuldava arstiabi saamise 

 vanurite ja vähekindlustatud inimeste toimetuleku toetamise 

 mitmekülgsete vaba aja veetmise võimaluste loomise   

 

3.1. Üldised ülesanded 

 Looduskeskkonna hoidmine ja säästev areng.  

 Optimaalse ja kvaliteetse infrastruktuuri väljakujundamine. 

 Valla kasutuses olevate vahenditega eelduste loomine ettevõtluse arenguks, kohaliku 
ettevõtlusinitsiatiivi toetamine. 

 Kvaliteetse hariduse andmine.  
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Tõlliste vald on meeldiva elu- ja töökeskkonnaga, põllumajandust arendav,  

kodanikuühiskonda tugevdav ning kultuuritraditsioone väärtustav jätkusuutlik omavalitsus. 

 

 Elanike iseseisvat toimetulekut toetava hoolekandesüsteemi loomine. 

 Tingimuste loomine võimalikult mitmekülgse huvihariduse andmiseks ning sisukaks vaba aja 
veetmiseks  

 Täiskasvanutele enesetäiendamise ja -harimise võimaluste loomine - interneti kasutamise 
võimaluste elanikele kättesaadavaks tegemine.  

 

3.2. Tõlliste valla visioon  

Arengustrateegia lähtealuseks on Tõlliste valla visioon, mis on sõnastatud kui erinevate valdkondade 

– keskkond, ettevõtlus, haridus jm – visioonide summana. Erinevate valdkondade puhul saab 

omakorda välja tuua konkreetse valdkonna strateegilise eesmärgi/eesmärgid ning nende 

eesmärkideni jõudmiseks vajalikud vahendid ja tegevused. Visioon on sõnastatud järgmiselt:  

 

 

 

 

3.3. Tõlliste Vallavolikogu ja -valitsuse missioon 

Tõlliste Vallavolikogu ja -valitsuse ülesanne on kujundada vallas soodne elu- ja 

ettevõtluskeskkond, tagada kvaliteetse hariduse andmine ning arendada külaliikumist ja 

kogukondlikke suhteid. 

 

3.4. Valdkondlikud arengueesmärgid ning nende saavutamise vahendid 

Erinevate valdkondade puhul võib välja tuua konkreetse valdkonna peamise eesmärgi/ 

eesmärgid ning nende eesmärkideni jõudmiseks vajalikud vahendid ja tegevused.  
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 3.4.1 Haridus  

Strateegiline eesmärk: Kõikidele lastele on tagatud võimalus kvaliteetse ja 

konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks. Täiskasvanute hulgas on võetud omaks 

elukestva õppe mõttelaad. 

 

Tegevussuund 1: kvaliteetse hariduse andmine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 hariduse väärtustamine nii õpilaste kui ka täiskasvanute hulgas 

 haridusasutuste arengukavade järjepidev uuendamine 

 haridusasutuste kindlustamine vajaliku, kvalifikatsiooninõuetele vastava 
pedagoogilise kaadriga, luues neile head loomingulised töötingimused 

 personali taseme- ja tööalase koolituse toetamine  

 koostöö arendamine teiste haridusasutustega, sealhulgas koolidega välismaal  

 õppevahendite ja spordiinventari pidev uuendamine  

 

Tegevussuund 2: haridusasutuste positiivse maine kujundamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 positiivsete saavutuste ja tegevuste esitlemine (maakonna ja kooli leht, kooli ja valla 
veebilehed jne) 

 uute ettevõtmiste toetamine  

 

Tegevussuund 3: Tsirguliina Keskkooli materiaalse baasi järjepidev parendamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 õueala atraktiivsuse tõstmine (õpilaste ideekonkurss) 

   

Tegevussuund 4: koolieelsete lasteasutuste järjepidev arendamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 Tsirguliina lasteaia „Õnnelind“ mänguväljaku atraktsioonide uuendamine ja 
hoone peasissekäigu varjualuse renoveerimine 

 Sooru Lasteaia õueala asfaltkatte rekonstrueerimine 
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Tegevussuund 5:  täiskasvanute elukestva õppe toetamine läbi informatsiooni 

kättesaadavuse parandamise ja enesetäiendamise võimaluste loomise  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 Internetikasutamise võimaluse loomine kõikide valla raamatukogude juurde 

 täiskasvanutele enesetäiendamiseks mõeldud kursuste vahendamine/korraldamine    

 

Tegevussuund 6: valla raamatukogude kui piirkondlike teabelevipunktide arendamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:  

 töötajate tööalase koolituse toetamine 

 raamatukogude varustamine kaasaegsete infotehnoloogiaseadmetega, 
paljundusmasinate, skännerite jm tarvilikuga     

 

3.4.2. Noorsootöö 

Strateegiline eesmärk: Noored on tegusad ja kodupaika väärtustavad.  

Tegevussuund 1: noorsootöö arendamine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 noorsootöötaja tööle võtmine (koostöös naaberomavalitsustega) 

 noortekeskuse arendamine 

 

Tegevussuund 2: mitmekülgselt arenenud isiksuse kujunemisele kaasaaitamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 noorte omaalgatuslike ettevõtmiste toetamine 

 huviringide ja muude ettevõtmiste toetamine, mis aitavad sisukalt veeta 
laste ja noorte vaba aega (k.a noorte töö-, õppe- ja puhkelaagrid) 

 noorte kaasamine kohaliku elu tegemistesse (noorte kaasamine 
otsustusprotsessidesse, ideekonkursside korraldamine jmt) 

3.4.3 Sotsiaalhoolekanne  

Sotsiaaltöö peab olema suunatud eelkõige ennetavale ja rehabiliteerivale tegevusele. 

Eesmärgiks on elanikele võimaluste loomine oma eluga iseseisvalt toime tulla, kindlustades 
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neile vajaliku abi ja toetuse omas kodus või võimalikult harjumuspärases keskkonnas.  

Õpitud abituse ärahoidmiseks on olulisem toimetulekuõpetus kui toimetulekutoetus.  

Strateegiline eesmärk: Iga inimene on suuteline oma eluga iseseisvalt toime tulema, 

kasutades sotsiaalteenuste või -toetuste abi ainult konkreetse vajaduse korral ja võimalikult 

lühikest aega.  

Tegevussuund 1: inimeste toimetulekuoskuste tõstmine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 koolituste vahendamine/korraldamine 

 projektides osalemine  

 piirkonnas leiduvate vabade töökohtade andmebaasi pidamine ja sihtgrupile 
kättesaadavaks tegemine 

 

Tegevussuund 2: kvaliteetse sotsiaalteenuse pakkumine, sealhulgas avahoolduse 

arendamine 

Põhieesmärgiks on saavutada olukord, kus inimene saaks vajaduse korral olla 

sotsiaalteenuste klient s.t valida ja osta talle sobivaid sotsiaalteenuseid, mitte olla  

sotsiaalhoolekande objekt. Sõltuvalt abi või toetuse vajaduse ulatusest peab inimene olema 

kindlustatud erinevate võimalustega abi saamiseks. Seejuures peaks olema määrav ka tema 

enda ja perekonna osalus teenuste valikul ja nende eest tasumisel.  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 sotsiaalregistri pidamine 

 avahoolduse töökorralduse täiustamine ja selle kvaliteedi tõstmine 

 sotsiaalkorterite piisavuse tagamine 

 sotsiaaltöötajate koolitamine 

 era- ja kolmanda sektori tegevuse soodustamine sotsiaalteenuste osutamisel 

 koostöövõrgustike arendamine ja neis osalemine 

 

Tegevussuund 3: noortele suunatud preventiivne töö 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 lastekaitsetöö tõhustamine, mis valla tasandil seisneb eelkõige nõustamises ning koolikohustuse 
täitmise jälgimises  
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 koostöös kooli ning noorteorganisatsioonidega lastele ja noortele positiivse tegevuse 
võimaldamine  

 

3.4.4 Infrastruktuur ja keskkond 

Strateegiline eesmärk: Elanikud on varustatud kvaliteetse joogiveega. Et puhas loodus säiliks 

ka järeltulevatele põlvkondadele, on renoveeritud kanalisatsioonisüsteemid ja puhastus-

seadmed. Paranenud on teede tehniline seisund. Enamus tänavaid on asfaltkattega. Valla 

asulad on heakorrastatud ja omanäolised. Alevikesse ja külade keskustesse on paigaldatud 

optimaalne tänavavalgustus.  

 

Tegevussuund 1: looduskeskkonna säästmine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

- valla jäätmekava järgimine 

- loodusvarade kasutamisel loodusliku tasakaalu säilitamine 

- keskkonnamõju hindamine kui ehitamisega või ehitise kasutuselevõtuga võib 
kaasneda oluline keskkonnamõju    

 

Tegevussuund 2: veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamine ja arendamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ellurakendamine (vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitamine ja rekonstrueerimine; reoveepuhastusseadmete ehitamine 
ja rekonstrueerimine)  

 

Tegevussuund 3: teede infrastruktuuri parandamine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 kohalike maanteede ja tänavate ning erateede registri pidamine 

 kohalike maanteede ja tänavate asfalteerimine ja remontimine vastavalt 
valla teehoiukavale, teede regulaarne hooldamine 

 tänavate tolmuvabaks muutmine  

 liiklusmärkide ja tänavasiltide paigaldamine  
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Tegevussuund 4: sade- ja pinnavete äravoolu tagamine valla asulatest 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 Tsirguliina aleviku kraavide renoveerimisprojekti koostamine ja kraavide 
renoveerimine     

 

Tegevussuund 5: tänavavalgustussüsteemide korrastamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 optimaalse toimiva tänavavalgustussüsteemi rajamine (olemasolevate 
süsteemide renoveerimine ja vajadusel uute ehitamine) 

 

Tegevussuund 6: heakorra parandamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 asulate haljastuskavade koostamine ja elluviimine  

 üldise heakorra parandamine 

 

Tegevussuund 7: elukeskkonna parandamine (puhkekohtade arendamine), asulate 

atraktiivsuse ja konkurentsivõime tõstmine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 Sooru Paisjärve atraktiivsuse tõstmine (maa-ala detailplaneeringu koostamine ja elluviimine, 
järve puhastamine) 

 Laatre Paisjärve ujumiskoha parendamine  

 Kuritse järve ujumiskoha parendamine  

 Tsirguliina Väike Emajõe kaldale ujumiskoha rajamine k.a jalgtee rajamine ja pinnase täitmine  

 Tsirguliina aleviku karjääri(de) puhastamine ja eksponeerimine  

 matkaradade rajamine ja rajaäärsete puhkepaikade väljaehitamine 

 MTÜ-de initsiatiivil külade identiteedi ja vaatamisväärsuste säilitamine ning eksponeerimine  

 valla atraktiivsust tõstvate „üllatusmärkide“ paigaldamine  

 

Tegevussuund 8: valla omandis olevate hoonete säästva energialahenduse printsiibil 

renoveerimine  



28 

 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 Tsirguliina Rahvamaja saali ventilatsiooni- ja elektrisüsteemi rekonstrueerimine  

 Tsirguliina Keskkooli küttesüsteemi üleviimine energiasäästlikumale süsteemile 

 Tsirguliina Kooli tn 2a elamu välisfassaadi renoveerimine 

  

3.4.5 Vaba aeg 

Strateegiline eesmärk: Vallas on mitmekülgsed võimalused tegelemaks huvihariduse,  

(tervise)spordiga ning vaba aja sisuka veetmisega.  

 

Tegevussuund 1: Tsirguliina Keskkooli arendamine ülevallaliseks huvi- (ja vabaharidus) ning 

spordikeskuseks 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 huviringide toetamine ja uute käivitamine ja/või võimaluste leidmine väljaspool valda 
tegutsevatest huviringidest osavõtuks  

 täiskasvanutele vabahariduskursuste vahendamine/korraldamine 

 

Tegevussuund 2: Tsirguliina Rahvamaja kui ülevallalise kultuurikeskuse arendamine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 huvi- ja taidlusringide töölerakendamine, töö programmilisele alusele viimine (tegevuse 
eesmärgistamine) 

 osalemine ülevallalistel, maakondlikel ja vabariiklikel üritustel 

 sõprussidemete loomine ja arendamine, külalisesinemiste korraldamine 

 

Tegevussuund 3:  sportimisvõimaluste arendamine põhimõttel: “Terves kehas terve vaim” 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 koostöövõimaluste otsimine jalgrattateede projekteerimiseks ja ehitamiseks (talvel võimalus 
kasutada suusaradadena)  

 tennise- ja/või diskgolfiväljaku rajamine (Tsirguliina aleviku endine bussijaama kinnistu või kooli 
territoorium)  

 spordiatraktsioonide rajamine asulate keskustesse ja vastava inventari soetamine  
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Tegevussuund 4: (traditsiooniliste) kultuuri- ja spordiürituste korraldamine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 ürituste ja ettevõtmiste projektipõhine rahastamine 

 

Tegevussuund 5: vallatranspordi baasil või koostöös bussifirmadega transpordi optimaalseim 

korraldamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 programmilisel alusel käivitatud huvi- ja taidlusringide kättesaadavuse parandamine 

 

3.4.6 Kodanikeühendused 

Strateegiline eesmärk: Inimesed on koondunud erinevatesse kodanikeühendustesse aidates 

kaasa kohaliku identiteedi säilitamisele, piirkonna arengule ja elukvaliteedi tõstmisele 

kogukonnas. 

 

Tegevussuund 1: kodanikualgatuse ja kolmanda sektori ning aktiivse kogukonna tegevuse 

toetamine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 valla arengukavaga kooskõlas olevate projektide kaasrahastamine 

 võimalusel valla poolt osutatavate teenuste delegeerimine MTÜ-dele 

 

3.4.6 Ettevõtlus ja turism  

  Strateegiline eesmärk: Vallas tegutseb arvukalt ettevõtjaid – on arenenud väikeettevõtlus. 

Ettevõtted on elujõulised ja konkurentsivõimelised.    

 

Tegevussuund 1:  ettevõtlusaktiivsusele kaasaaitamine 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 erinevate kursuste ja infopäevade korraldamine eesmärgil julgustada ja ergutada potentsiaalseid 
ettevõtjaid 

 alustavate ettevõtjate nõustamise vahendamine 
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 valla positiivne esitlemine   

 

Tegevussuund 2: turismiobjektide rajamine ja nähtavaks muutmine  

Tegevused eesmärgi saavutamiseks: 

 vaatetorni ehitamine Tõlliste mäele 

 Paju lahinguvälja eksponeerimine 

 muinsus- ja looduskaitseobjektide (Tõlliste mõisakoht, Tsirguliina tellisetehas, kirikud, Sangaste 
raudteejaam, Laatre munakivitee, raudteesild, kalmistud, pargid) ning nimekate isikute elu- ja 
tegevuskohtade tähistamine/jäädvustamine (viidad, kajastamine valda tutvustavates trükistes, 
paikade korrastamine) 

 

 

  



TEGEVUSTE JA INVESTEERINGUTE KAVA (2013-2017)   

* tegevused, mis ei vaja täiendavaid rahalisi ressursse või tegevused, mille maksumust ei oska reaalselt hinnata 

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ, VABA AEG JA KERGLIIKLUSE KORRALDAMINE 

LÄHEMAD 
EESMÄRGID 

TEGEVUSED 
EESMÄRGI 

SAAVUTAMISEKS 

HINNANGU-
LINE 

MAKSUMUS 
EUR 

INVESTEERINGUD AASTATE LÕIKES 
EUR 

VÕIMALIK 
RAHASTAJA 

VASTUTAJA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tsirguliina Keskkooli 
kujundamine 
ülevallaliseks haridus-  
(k.a huvi- ja 
vabaharidus) ning 
spordikeskuseks; 
mitmekülgselt 
arenenud isiksuse 
kujunemisele 
kaasaaitamine  
 
 
 
 

Tsirguliina Keskkooli  
arengukava järjepidev 
aktualiseerimine 

  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

  
TSKK 

 
majandushoone ehitamine 

 
7500 

 
 

  
7500 

   
vald 

 
vald 

 
tenniseväljaku (talvel 
liuvälja) rajamine 

 
95 000 

      
projekt 
  

 
vald/kohalik MTÜ 
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küsitluste korraldamine 
õpilaste huvialaliste 
eelistuste 
väljaselgitamiseks – 
huviringide käivitamine 
(võimaluste loomine 
naaberomavalitsustes 
tegutsevatest huviringidest 
osavõtuks) 

  
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

  
TSKK 

Noorsootöö 
arendamine 

laste ja noorte vaimset ja 
füüsilist arengut toetavate 
huviringide 
kaasfinantseerimine 

  
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
vald 
 

 
TSKK,  
vald 

laste ning noorte õppe-,  
töö- ja spordilaagrite 
tegevuse toetamine  

   
640 

  
640  

  
640 

 
640 

  
640 

toimetulekuraskustega 
perede lastele laagrituusiku 
osaline kompenseerimine 

  
225 

 
225 

  
225 

 
225 

 
225 

noorte omaalgatuslike 
ettevõtmiste toetamine 
(noorte poolt esitatud 
projektide 
kaasfinantseerimine)  

  
3800 

 
3800 

 
3800 

 
3800 

 
3800 

Lapse arengut toetava 
alushariduse baasi 
tugevdamine 

lasteaedade arengukavade 
järjepidev aktualiseerimine 
 

  
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 

 
* 
 
 

  
lasteaiad 
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Tsirguliina lasteaia 
„Õnnelind“ mänguväljaku 
atraktsioonide uuendamine  

 
1300 

  
1300 

 

    
projekt, vald 

 
Tsirguliina 
lasteaed 
„Õnnelind“/vald 

 
Sooru lasteaia 
õueala asfaltplatsi 
rekonstrueerimine 

 
12 800 

 
12 800 

  
 

 
 

 
 

 
projekt, vald 

 
Sooru 
Lasteaed/vald 
 

Tsirguliina Rahvamaja  
kui ülevallalise 
kultuurimaja 
materiaalse baasi 
parendamine 

 
saali ventilatsiooni- ja 
elektrisüsteemi 
rekonstrueerimine  

 
32 000 

    
32 000 

  
projekt, vald 
 

 
Tsirguliina RM/ 
vald  
 

Vaba aja veetmise 
võimaluste 
parandamine, ühise 
tegevuse ja 
külakultuuri 
arendamine 

Iigaste 
Külakeskuse/muuseumi  
ehitusprojekti koostamine/ 
rekonstrueerimine   

 
200 000 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
projekt 
 

 
kohalik MTÜ 
 

terviseraja rajamine Laatre 
jõe kaldale, kõlakoja 
ehitamine 

 
16 000 

    
 

 
 

projekt kohalik MTÜ 
 

ujumiskoha parendamine 
Tagula külas (ujumissild, 
lõkkease, pingid, 
riietuskabiin, prügikast) 

 
4000 

     projekt/vald kohalik MTÜ/vald  

ujumiskoha ehitamine 
Tsirguliina (jalgrada, 
lõkkease, laud, pingid, 
riietuskabiin, prügikast)   

 
8000 
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ujumiskoha parendamine 
Laatres (rannavolle plats, 
lõkkease, prügikast, maa-
ala haljastamine) 

 
6000 

     

Sooru Paisjärve 
atraktiivsuse 
suurendamine 
 

 
maa-ala detailplaneeringu 
koostamine 

 
500 

 
500 

     
vald  
 

 
vald 

järve puhastamine  
(perspektiiviga väliveepargi 
rajamiseks) 

 
32 000 

 
32 000 

   
 

 

  
projekt 

 
Liiklusohutuse 
suurendamine/turismi 
ja tervisespordi 
edendamine/ 
erinevates asulates 
pakutavate teenuste 
kättesaadavuse 
parandamine  

 
kergliiklustee rajamine 
Sangaste-Tõlliste mnt 
äärde Laatrest Jõhvi-Tartu-
Valga mnt-ni (6,5 km) 

 
30 000 

   
 

  
* 

 
projekt, vald 

 
vald 
 

valgustatud kergliiklustee 
rajamine  Jõhvi-Tartu-Valga 
mnt-lt Sooru keskusesse 
(1,5 km) 
 

 
8000 

     
* 

Jaanikese 
Puhkekeskuse 
arendamine 
 
 
 
 
 
 
 

Jaanikese 
ekstreemspordipargi 
väljaehitamine 

 
 

   
 

   
projekt 

 
kohalik MTÜ või 
arendaja 

krossiraja ja selle 
harjutusväljakute 
kaasajastamine, niisutus-, 
trenaaži-, heli-, valgus- ja 
ajavõtusüsteemi ning 
piirdeaedade ja käiguteede 
väljaehitamine 

 
145 000 
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 väliürituste lava, 
pealtvaatajate tribüüni, 
lõkkeplatsi, suurürituste 
parkla, käiguteede ja 
haljastuse rajamine. Tiikide 
puhastamine ja 
laiendamine ning 
kasutuselevõtmine 
ujumiskohana 

 
220 000 
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TEHNILINE INFRASTRUKTUUR JA HEAKORD 
 

Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni puudutavad tegevused, investeeringuprojektide detailne kirjeldus ja hinnanguline maksumus kajastuvad  

Tõlliste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, mis on koostatud aastateks 2010-2021 ja on kinnitatud Tõlliste Vallavolikogu 11. jaanuari 2010. a  

määrusega nr 10. 

 

LÄHEMAD 
EESMÄRGID 

TEGEVUSED 
EESMÄRGI 

SAAVUTAMISEKS 

HINNANGU-
LINE 

MAKSUMUS 
EUR 

INVESTEERINGUD AASTATE LÕIKES 
EUR 

VÕIMALIK 
RAHASTAJA 

VASTUTAJA 

2013 2014 2015 2016 2017 

 
Heakorra 
parandamine 

 
maa-alade haljastamine ja 
heakorratööde teostamine  

  
 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
vald 

 
vald  
 
 
 

Tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 

Sooru tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 

 
31 956 

    
31 956 

  
vald 

 
vald 

Teeinfrastruktuuri 
parandamine ja 
korrastamine 

teede ning tänavate jooksev 
remont ja hooldus vastavalt 
teehoiu kavale 

  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
vald 

 
vald 

tänavate asfalteerimine        

tänavasiltide paigaldamine 6400      

Valla omandis olevate 
hoonete 
renoveerimine 

Kooli tn 2a (Tsirguliina) 
korterelamu välisfassaadi 
rekonstrueerimine  

 
250 000 

   
 

   
vald 

 
vald 
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Tsirguliina Keskkooli 
küttesüsteemi üleviimine 
energiasäästlikumale 
süsteemile 
 

 

* 

     

Turismiinfrastruktuuri 
arendamine 
 
 

Paju lahingu mälestusmärgi   
rekonstrueerimine 

 
30 000 

      
projekt 
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SOTSIAALHOOLEKANNE 

  
LÄHEMAD 

EESMÄRGID 
TEGEVUSED 
EESMÄRGI 

SAAVUTAMISEKS 

HINNANGU-
LINE 

MAKSUMUS 
EUR 

INVESTEERINGUD AASTATE LÕIKES 
EUR 

VÕIMALIK 
RAHASTAJA 

VASTUTAJA 

2013 2014 2015 2016 2017 

 
Sotsiaalhoolekandeteenuse 
osutamisega seotud 
infrastruktuuri arendamine 
 
 

 
MTÜ Paju Pansionaadid 
peahoone rekonstrueerimine 
 

 
800 000 

       
projekt 
 

 
MTÜ Paju 
Pansionaadid  

 
sotsiaalmaja ehitamine 
 

 
 400 000 

    
 

 
* 

 
projekt 

 
Tõlliste VVK 

 
Avahooldussüsteemi 
täiustamine 
 
 

avahooldust vajavate isikute 
registri pidamine 

  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
vald 
  

 
Tõlliste VV 
 vajadusel  avahooldajate arvu 

suurendamine  
      

sotsiaaltööga tegelevate 
isikute koolitamine 

  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
Inimeste 
toimetulekuvõime 
parendamine 
 

 
koostöö arendamine töötute 
aktiviseerimiseks  

  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
projektid, vald 

 
Tõlliste VV 
 

 

 


