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Inimkapital ja kogukonna 
elukorraldus 

- sidus maakond



Eesmärk 3.1 Tugevad kohalikud omavalitsusedEesmärk 3.1 Tugevad kohalikud omavalitsusedEesmärk 3.1 Tugevad kohalikud omavalitsusedEesmärk 3.1 Tugevad kohalikud omavalitsused

• Tegevussuund 3.1.1 Kohalike omavalitsuste ühistegevus

• Maakonna identiteet ja ühised väärtused

- lipp, vapp, vapimärk, traditsioonid 

• Elu-, töö- ja toimekeskkonna ühine turundamine  www.parnumaa.ee

• Ühised investeeringud arenguprojektidesse



Eesmärk 3.2 Paindlike ja mitmekülgsete Eesmärk 3.2 Paindlike ja mitmekülgsete Eesmärk 3.2 Paindlike ja mitmekülgsete Eesmärk 3.2 Paindlike ja mitmekülgsete 
õpivõimaluste kättesaadavus elukestvas õppesõpivõimaluste kättesaadavus elukestvas õppesõpivõimaluste kättesaadavus elukestvas õppesõpivõimaluste kättesaadavus elukestvas õppes

• TÜ Pärnu kolledži (TÜPK) baasil ülikoolilinnaku arendamine

• Pärnumaa kutsehariduse ja rakendusliku kõrghariduse arendamine

• Võimaluste tagamine valikuterohke ja kvaliteetse alus- ja üldhariduse 
omandamiseks

• Huvi- ja täiendõppe sidustamine üldharidusega ning noorte õppimise 
ja huvitegevusega seotud liikumise soodustamine.

• Õpilastranspordi optimaalne ja paindlik lahendamine 



Eesmärk 3.3 Õnnelikud noored Eesmärk 3.3 Õnnelikud noored Eesmärk 3.3 Õnnelikud noored Eesmärk 3.3 Õnnelikud noored –––– toimiv toimiv toimiv toimiv 
noorsootöönoorsootöönoorsootöönoorsootöö

• Noorsootöövõrgustiku arendamine (lähtuvalt Pärnumaa noorsootöö 
arengukavast 2015-2023)

- Noorte ettevõtluse ja ettevõtlikuse toetamine ja tööelu tutvustamine

- Noorsootöötajate koolitamine tööks riskirühmadega ja NEET 
noortega

- Mobiilse noorsootöö (MoNo) rakendamine



Eesmärk 3.4 Tervisedendus ja elanike heaoluEesmärk 3.4 Tervisedendus ja elanike heaoluEesmärk 3.4 Tervisedendus ja elanike heaoluEesmärk 3.4 Tervisedendus ja elanike heaolu

• Pärnu haigla konkurentsivõime tõstmine

• Esmatasandi tervishoiuteenuste jätkamise tagamine kohtadel

• Sotsiaalteenuste arendamine  

- Laste ja noorte vaimse tervise keskuse teenuste arendamine

- Hõbemajanduse teenuste arendamine

- Sotsiaaltranspordi korraldamine PÜTK opereerimisel



Eesmärk 3.5 Kindel koduEesmärk 3.5 Kindel koduEesmärk 3.5 Kindel koduEesmärk 3.5 Kindel kodu

• Üüripindade ehitamine vastavalt nõudlusele

• „Kolemajade“ lammutamine



Eesmärk 3.6 Mitmekülgne kultuurieluEesmärk 3.6 Mitmekülgne kultuurieluEesmärk 3.6 Mitmekülgne kultuurieluEesmärk 3.6 Mitmekülgne kultuurielu

• Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi hoidmine ja tutvustamine

• Kõrgetasemelise professionaalse ja rahvakultuuri arendamine

• Loomeinimeste koostöövõrgustiku arendamine



Eesmärk 3.7 Turvaline maakondEesmärk 3.7 Turvaline maakondEesmärk 3.7 Turvaline maakondEesmärk 3.7 Turvaline maakond

• Siseturvalisuse edendamine maakonnas

• Tava- ja hädaolukorraks valmisolek 



Eesmärk 3.8 Aktiivne  tegelemine Eesmärk 3.8 Aktiivne  tegelemine Eesmärk 3.8 Aktiivne  tegelemine Eesmärk 3.8 Aktiivne  tegelemine 
liikumisharrastusega ja tulemuslik sporditöö liikumisharrastusega ja tulemuslik sporditöö liikumisharrastusega ja tulemuslik sporditöö liikumisharrastusega ja tulemuslik sporditöö 

• Liikumisharrastuse võimalused ja vajalikkuse teadvustamine

• Kvalifikatsiooni nõudmine noortetreeneritelt ja nende motiveerimine

• Erivajadustega inimeste ligipääsu tagamine ja osalemisvõimaluste 
loomine

• Võistluste korraldamine ja parimate tunnustamine

• Spordiobjektide rajamine ja renoveerimine

• Uued väljakutsed – ideed



Eesmärk 3.9. Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv Eesmärk 3.9. Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv Eesmärk 3.9. Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv Eesmärk 3.9. Laiapõhjaline aktiivne ja toimiv 
kodanikuühiskondkodanikuühiskondkodanikuühiskondkodanikuühiskond

• Kodanikuühiskonna iseseisva tegutsemise soodustamine – nende 
kaasamine ja kestlikkusele suunamine

• Aktiivne elanike ühiskondlikus elus osalemine



III



PEAME PLAANE


