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SISSEJUHATUS 
 

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning maksimaalne võimalik 
terviseseisund kuulub iga inimese põhiõiguste hulka. Igal inimesel peab olema 
võimalus teha tervislikke valikuid, mis on oluliseks eeltingimuseks kogu ühiskonna 
edukaks sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks.  
 
Rahvatervise seaduse paragrahvis 3 on välja toodud tervisekaitse, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise põhiülesanded. Nendest kohaliku omavalitsuse 
jaoks olulisemad on üksikisiku, perekonna ja rahva tervise väärtustamine, 
elukeskkonna uurimine ja selle ohutegurite hindamine, inimese terviseseisundi 
jälgimine ning prognoosimine sõltuvalt elukeskkonna seisundist ning avalikkuse 
teavitamine elukeskkonna seisundi halvenemisest või halvenemise ohust. 
 
Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse elanike tervise ja seda mõjutavate 
tegurite kaardistamine. Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna 

terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemuste 
eesmärgistamisel ning nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite 
määramisel. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles 
püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning 
määratletakse nende saavutamiseks vajalikud tegevused, ressursid ja vastutajad. 
(Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine. Juhised.) 

 
Sõmeru valla terviseprofiil on strateegiline arengudokument, mis aitab kaardistada 
kohalike elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Terviseprofiili abil 
saab määratleda paikkonna peamised tervisekäitumise probleemid, sekkumist 
nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili koostamise 
eesmärkideks on tõsta elanikkonna heaolu ja elukvaliteeti läbi parema tervise ning 
juhtida tähelepanu kohalikus omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele. 
Terviseprofiil ei ole lõplikult fikseeritud dokument, vaid vajab teatud aja tagant 
ülevaatamist ja täiendamist värskemate andmete ja tegevussuundadega koos 
Sõmeru valla arengukavaga. 
 
Sõmeru valla terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud statistilised 
andmed kui ka kogukonnaliikmetelt kogutud arvamused ja nende analüüsid. 
Protsessi väljundiks on otsustetegijatele ja kogukonnale esitatav profiil, milles 
kirjeldatakse nii teksti kujul kui ka graafiliselt lisaks kogukonna terviseseisunditele 
terviseprobleeme ja –vajadusi ning nende võimalikke lahendusi. Terviseprofiili 
indikaatorid ja tegevuskava eesmärgid on koondatud 5 teemavaldkonda: sotsiaalne 
sidusus ja võrdsed võimalused, laste ja noorte turvaline ning tervislik areng, 
tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond, tervislik eluviis ja terviseteenused. Terviseprofiili 
koostamise käigus viis Sõmeru vallavalitsus läbi kaks küsitlust vallarahva 
tervisekäitumise ja subjektiivsete hinnangute kogumiseks, mille analüüsi 
tulemused on esitatud vastavaid teemavaldkondi käsitlevates peatükkides.    
 
Sõmeru  valla terviseprofiili ja tegevuskava koostamist toetas Euroopa sotsiaalfondi 
programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“. 
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1. SÕMERU VALLA ÜLDANDMED JA ISELOOMUSTUS 
 

1.1. Üldandmed 

1.1.1. Valla asend, pindala ja asustustihedus 

 

Sõmeru vald asub Lääne-Virumaa kirdeosas ning piirneb Vinni, Rägavere, Viru-Nigula, 
Haljala valla ning Rakvere linnaga.  

 

 
Joonis 1. Sõmeru valla asukoht (Allikas: https://www.google.ee/maps/place/Sõmeru+vald). 

 

Sõmeru valla pindala on Statistikaameti andmetel 168,29 km2, moodustades kogu Lääne-
Virumaa territooriumist 4,6%. Valda läbivad Tallinn-Narva riigimaantee ja Pärnu-Rakvere-

Sõmeru maantee. Seisuga 01.01.2014. a oli Sõmeru valla elanike arvuks 3698, mis 

moodustas 6,2% kogu Lääne-Viru maakonna elanikest (Statistikaameti andmed).  

 

Sõmeru valla moodustavad 3 alevikku: Sõmeru, Näpi ja Uhtna, ja 28 küla: Aluvere, Andja, 

Aresi, Jäätma, Kaarli, Katela, Katku, Kohala, Kohala-Eesküla, Koovälja, Muru, Nurme, 
Papiaru, Rahkla, Raudlepa, Raudvere, Roodevälja, Rägavere, Sooaluse, Sämi, Sämi-

Tagaküla, Toomla, Ubja, Ussimäe, Vaeküla, Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Võhma. 

Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikud toimivad elanike jaoks kohalike tõmbekeskustena, sest seal 

on olemas töökohad ja teenused.  

 
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ”Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 

2009-2015” järgi jaguneb Sõmeru vald kolmeks kandiks:  

o Sõmeru kant. Sõmeru valla linnalähedane keskuskant, keskusega Sõmeru alevikus, 

mis on ühtlasi ka vallakeskuseks. Kandi moodustavad: Papiaru, Roodevälja, Näpi, 

Ussimäe, Aluvere, Sõmeru alevik, Nurme, Koovälja, Kaarli, Katku, Raudlepa, Raudvere, 

Vaeküla, Rägavere külad. 
o Uhtna kant. Sõmeru valla maaline kant keskusega Uhtna alevikus. Kandi moodustavad 

Kohala-Eesküla, Kohala, Jäätma, Varudi-Altküla, Varudi-Vanaküla, Uhtna alevik, 

Muru, Sämi-Tagaküla, Sämi, Rahkla, Võhma külad.  

o Ubja kant. Sõmeru valla maaline kant keskusega Ubja külas. Kandi moodustavad: 

Katela, Andja, Toomla, Aresi, Ubja, Sooaluse külad. 
 

Valdav enamus valla elanikest on koondunud Sõmeru kanti, kus elab ca 64% valla 

elanikest. Sõmeru kandi puhul on tegemist linnalähedase keskuskandiga, kus asub 

vallakeskuseks olev suurima elanike arvuga Sõmeru alevik. Suurema elanike arvuga 

küladeks on Ussimäe, Vaeküla, Kohala külad, kus elanike arv on üle 100. Teistes valla 

külades on elanike arv alla 70. Neist kõige väiksemad on Nurme, Võhma, Toomla ja Varudi-
Altküla külad, kus on elanikke alla 10.  

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Rakvere
http://et.wikipedia.org/wiki/Aluvere
http://et.wikipedia.org/wiki/Andja
http://et.wikipedia.org/wiki/Aresi
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4tma_(S%C3%B5meru)
http://et.wikipedia.org/wiki/Kaarli_(S%C3%B5meru)
http://et.wikipedia.org/wiki/Katela
http://et.wikipedia.org/wiki/Katku
http://et.wikipedia.org/wiki/Kohala
http://et.wikipedia.org/wiki/Kohala-Eesk%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/Koov%C3%A4lja
http://et.wikipedia.org/wiki/Muru_k%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/Nurme_(S%C3%B5meru)
http://et.wikipedia.org/wiki/Papiaru_(S%C3%B5meru)
http://et.wikipedia.org/wiki/Rahkla_(S%C3%B5meru)
http://et.wikipedia.org/wiki/Raudlepa
http://et.wikipedia.org/wiki/Raudvere
http://et.wikipedia.org/wiki/Roodev%C3%A4lja
http://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4gavere_(S%C3%B5meru)
http://et.wikipedia.org/wiki/Sooaluse
http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4mi
http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4mi-Tagak%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4mi-Tagak%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/Toomla
http://et.wikipedia.org/wiki/Ubja
http://et.wikipedia.org/wiki/Ussim%C3%A4e
http://et.wikipedia.org/wiki/Vaek%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/Varudi-Altk%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/Varudi-Vanak%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5hma_(S%C3%B5meru)
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Sõmeru valla keskmine asustustihedus Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2014. a on 

22 inimest km2 kohta (võrdluseks asustustihedus Lääne-Viru maakonnas 16,4 ja Eestis 

30,3 inimest km2 kohta).   

 

1.1.2. Valla eelarvetulud ühe elaniku kohta 

 
Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega näitab omavalitsuse 

materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele parema elukvaliteedi tagamiseks. 

 

 
Joonis 2. Sõmeru valla eelarvetulud ühe elaniku kohta aastatel 2000-2013 (allikas: 
Statistikaamet). 

 

Enne majanduslangust kasvas Sõmeru valla eelarvetulu ühe elaniku kohta igal aastal 

keskmiselt 15% aastas. Järgnevatel aastatel on näitaja järsud tõusud ja langused 

kahandanud kasvu kõigest 3%-ni aastas. Alates 2011. aastast võib täheldada siiski 
positiivset trendi, sest 2013. aastal ületati majanduslanguse eelne tase. 

 

1.1.3. Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta 

 

Laekunud tulumaksu suuruse põhjal saab kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis 
võimaldab omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja investeeringuid. Sõmeru valla 

eelarvesse laekunud tulumaks ühe elaniku kohta perioodil 2006-2013 oli kõige kõrgem 

2008. aastal, vahetult enne majanduslangust, ning 2013. aastal, kui ühe elaniku kohta 

laekunud tulumaks ületas isegi majanduslanguse eelse taseme.   

 

 
Joonis 3. Laekunud tulumaks Sõmeru vallas ühe  elaniku kohta aastatel 2006-2013 (Allikas: 
Statistikaamet). 
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1.2. Rahvastik  

1.2.1. Aastakeskmine rahvaarv 

 
2000. aasta 1. jaanuaril oli Sõmeru valla rahvaarv Statistikaameti andmetel 4060, 2014. 

aastal oli see 3698, seega on Sõmeru valla rahvaarv 15 aastaga vähenenud 362 inimese 

võrra (keskmiselt 0,7% aastas). Sõmeru valla rahvaarv on järjepidevalt vähenenud alates 

vaadeldava perioodi algusest mõne üksiku erandiga, viimati 2008. aastal (kasv +1,3% 

võrreldes 2007. aastaga). Eesti rahvaarv on vähenenud samal ajal keskmiselt 0,4% ja 

Lääne-Virumaal keskmiselt 1,3 % aastas. 
 

Perioodi 2000-2014 rahvaarvust on välja arvutatud Sõmeru valla aastakeskmine rahvaarv 

(joonis 4), mis on abiks terviseprofiili järgnevates alapunktides erinevate üldkordajate 

arvutamisel, kus näitaja jagatakse aastakeskmise rahvaarvuga. Aastakeskmine rahvaarv 

näitab inimeste arvu paikkonnas, mille terviseprofiili koostatakse.    
 

 
Joonis 4. Aastakeskmine rahvaarv Sõmeru vallas meeste ja naiste lõikes aastatel 2000-2013 
(allikas: Statistikaamet). 

 

1.2.2. Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 

 

Statistikaameti andmetel oli seisuga 01.01.2013.a Sõmeru valla aastakeskmine meeste arv 
1799 ja aastakeskmine naiste arv 1943. Seisuga 01.01.2000.a olid samad näitajad 1950 

meest ja 2105 naist. Neljateistkümne aastaga on elanike seas suurem vähenemine 

toimunud naiste hulgas (-162 naist  -151 mehe vastu), vaatamata sellele on läbi aastate 

olnud Sõmeru vallas naisi rohkem kui mehi.  

 
Kõige parema ülevaate Sõmeru valla rahvastiku soo- ja vanusjaotisest annab 

rahvastikupüramiid (joonis 5). Vanusegruppide lõikes on Sõmeru vallas suurimad 

vanusegrupid 30- kuni 34-aastased ning 50- kuni 54-aastased. Sõmeru valda iseloomustab 

pigem kuni 20-54-aastaste elanike suhteliselt suurem osakaal vanemate ja nooremate 

vanusegruppide võrdluses. Alaealiste vanusegrupid 0-19 on Sõmeru vallas suuremad kui 

Eestis tervikuna, seejuures valitseb meeste ja naiste vahel võrdsus. Mehi on jätkuvalt 
rohkem kuni vanuserühmani 30-34, pärast mida kandub ülekaal lõplikult naissoole.  
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Joonis 5. Sõmeru valla rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2014. a (allikas: Statistikaamet). 

 

 

 
Joonis 6. Vanusegruppide osakaal Sõmeru valla rahvastikust meeste ja naiste lõikes (%) 

seisuga 01.01.2014 (allikas: Statistikaamet). 
 

1.2.3. Sünnid, surmad, loomulik iive 

 
Sõmeru vallas sündis Statistikaameti andmetel aastatel 1993-2013 kokku 847 last, neist 

432 poissi ja 415 tüdrukut (joonis 7). Vaadeldaval perioodil sündis neljal korral (1993, 

1994, 1996, 2007) üle 50 lapse aastas, mida järgnenud aastatel ei ole enam juhtunud.  

Kõige väiksem sündide arv oli aastatel 1998 ja 2005, kui sündis vastavalt 25 ja 26 last 

aastas. 21-aastase perioodi keskmiseks sündide arvuks on 40,3 last aastas.  Elussündide 
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arv sõltub piirkonna rahvastiku soo- ja vanusjaotusest, eriti sünnitusealiste naiste arvust 

piirkonnas. Sõmeru valla rahvastikupüramiidilt joonistus välja 20-39 vanuserühma naiste 

suhteliselt tagasihoidlik osakaal valla elanikkonnast. 

 

 
Joonis 7. Elussünnid Sõmeru vallas aastatel 1993-2013 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Sündimuse üldkordaja näitab aastas toimunud elussündide ja aastakeskmise rahvaarvu 

suhet promillides. Eestis tervikuna on sünnikõver tõusnud alates 2001. aastast kuni 2010. 

aastani ning on alates sellest ajast languses, kuid Lääne-Viru maakonnas on see vaadeldava 

perioodi kahel esimesel aastal olnud üle Eesti näitaja, 2002. aastaks võrdsustunud ning 

olnud languses järgmised kaks aastat kuni aastani 2005. Alates 2006. aastast on Eesti ja 
Lääne-Virumaa sündimuse üldkordaja kulgenud suhteliselt paralleelselt ning lõikumine 

toimus 2013. aastal. Sõmeru valla sündimuse üldkordaja väärtus on aastate lõikes läbinud 

nii järske tõuse kui langusi ning kohati ületanud nii maakondlikku kui kogu Eesti näitajat 

(2004, 2007, 2010, 2013), siis jälle langenud ootamatult madalale (2001, 2003, 2005, 2009) 

(joonis 8). 2013. aasta näitaja suund on selgelt üles, mis annab lootust sündimuse üldisele 

jätkuvale kasvule vallas. 
 

 
Joonis 8. Sõmeru valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti sündimuse üldkordajate võrdlus 
aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet). 

 

Aastatel 1993-2013 suri Statistikaameti andmetel Sõmeru vallas kokku 880 inimest, neist 
438 meest ja 442 naist (joonis 9). Kõige enam oli surmajuhtumeid vallas aastatel 1994 ja 
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2001, kui aastaga suri 55 inimest. Suremus vallas on võrreldes 90-ndatega küll vähenenud, 

kuid püsib siiski keskmiselt 39 juhtumil aastal.  

 

 
Joonis 9. Surmajuhtumid Sõmeru vallas aastatel 1993-2013 (Allikas: Statistikaamet). 

 

Suremuskordaja näitab aastas toimunud surmade arvu suhet aastakeskmise rahvaarvuga 

promillides. Jooniselt 10 on näha, et üle-eestiline suremuskordaja on ühtlase 

langustendentsiga, st et surmasid on elanikearvuga võrreldes järjest vähem. Sõmeru valla 
suremuskordaja on kulgenud aastatel 2000-2013 võrreldes Eesti ja Lääne-Viru maakonna 

näitajatest märgatavalt allpool. 

 

 
Joonis 10. Sõmeru valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti suremuse üldkordajate võrdlus 
aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet). 

 

Loomulik iive näitab sündide ja surmade vahet. Loomulik iive on negatiivne, kui surmade 

arv ületab sündide arvu teatud perioodil. Sõmeru valla negatiivne loomulik iive jõudis 2006. 

aastaks nulli ning on alates sellest ajast olnud valdavalt positiivne (joonis 11). Rekordiliseks 

tuleb pidada 2007. aastat, kui sündide arv ületas surmajuhtude arvu 23-ga.  
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Joonis 11. Loomulik iive Sõmeru vallas aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet). 

 

Loomuliku iibe kordaja näitab aasta elussündide ja surmajuhtumite vahe suurust 1000 

aastakeskmise elaniku kohta ning võimaldab võrdlust teiste piirkondade ja kogu Eesti 

vastava näitajaga. Joonisel 12 on toodud Sõmeru valla loomuliku iibe kordaja võrdlus 

Lääne-Viru maakonna ja kogu Eestiga. Maakonna ja kogu Eesti võrdlustasandil domineerib 
negatiivne näitaja, ainsana näitab positiivsemat poolt Sõmeru vald, kuigi erinevused on 

suured. Lääne-Viru maakonna loomulik iive ei ole vaadeldavas 14-aastases perioodis 

jõudnud kordagi nullini, Sõmeru vald on viimased 8 aastat vaadeldavast perioodist olnud 

valdavalt üle nulli.  

 

 
Joonis 12. Sõmeru valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti loomuliku iibe kordajate 
võrdlus aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet). 
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suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanuse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. 

 

Sõmeru valla demograafiline tööturusurveindeks näitab, et tööturult vanuse tõttu lahkujaid 

on potentsiaalsetest sisenejatest rohkem (joonis 13). Kuni 2009. aastani oli seis vastupidine. 

Keskmised näitajad on Eesti ja maakonna keskmisega võrreldes siiski mõneti paremad, sest 
Eestis langes demograafiline tööturusurveindeks alla 1 juba 2005. aastal ja Lääne-Viru 

maakonnas 2008. aastal, kuid tendentsiks on ühtviisi olukorra halvenemine.  

 

 
Joonis 13. Sõmeru valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti tööturusurveindeksite võrdlus 
aastatel 2000-2014 (Allikas: Statistikaamet). 
 

1.2.5. Ränne ja rändesaldo 

 

Statistikaameti andmetel on aastatel 2000-2013 Sõmeru valda sisserännanud inimeste arv 

1654 ja vallast väljarännanud inimeste arv 2017 (mõlemal juhul on arvestatud sise- ja 
välisrändega) (tabel 1). 

 

 Sisseränne Väljaränne Rändesaldo 
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2001 79 120 -41 
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2003 124 149 -25 

2004 154 155 -1 

2005 166 194 -28 

2006 169 161 +8 

2007 179 157 +22 

2008 141 139 +2 

2009 105 121 -16 

2010 93 171 -78 

2011 113 163 -50 

2012 78 131 -53 

2013 65 151 -86 

KOKKU 1145 1407 -262 

Tabel 1. Sõmeru valla ränne ja rändesaldo aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet). 
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(rändesaldo -28). Rändesaldo läks perioodi kõige suuremasse miinusesse 2013. aastal, kui 

vallast välja läks 151 inimest 65 sissetulnu vastu – rändesaldo -86. Suurima sisserändega 

aastad olid 2004-2008, pärast mida on rändesaldo jäänudki miinusmärgiga. Välisränne ehk 

elukohavahetus üle riigipiiri hoogustus pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga 2004. 

aastal. Ajavahemikul 2005-2013 on Sõmeru vallast lahkunud välismaale kokku 185, neist 

kõige rohkem 2006. aastal (37), keskmiselt 20 inimest igal aastal.   
 

 
Joonis 14. Sisse- ja väljarände kordajad Sõmeru vallas aastatel 2000-2013 (Allikas: 
Statistikaamet). 

 
Rändesaldo kordaja võimaldab võrdlust teiste piirkondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. 

Joonisel 15 on toodud Sõmeru valla rändesaldo kordaja võrdlus Lääne-Viru maakonna ja 

kogu Eestiga. Vaadeldavas 14-aastases perioodis on kõige ühtlasem vastav näitaja kogu 

Eestis, Lääne-Virumaa rändesaldo trend on suunaga alla, kuid kõige kurvilisemalt kulgeb 

Sõmeru valla rändesaldo, mis aastatel 2002-2009 liikus ülevalpool Lääne-Virumaa 

rändesaldo kordajat, aastaks 2013 erineb valla kordaja maakondlikust näitajast peaaegu 
kaks korda. Väljaränne on Sõmeru vallas olnud sisserändest suurem, sama tendents kehtib 

ka Eesti ning Lääne-Viru maakonna kohta tervikuna. Suure väljarände tagajärjeks on 

kohaliku omavalitsuse vähenev tulubaas, kohaliku tööjõu ning kohalike teenuste 

tarbijaskonna vähesus. 

 

 
Joonis 15. Sõmeru valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti rändesaldo kordajate võrdlus 
aastatel 2000-2013 (Allikas: Statistikaamet). 
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1.3. Rahvastiku terviseseisund 
 

Tervise Arengu Instituudi poolt aastate jooksul kogutud andmete põhjal on kõige 
sagedasemateks Lääne-Virumaa elanike haigusteks ja surma põhjusteks erinevad 

vereringeelundite haigused (südame isheemiatõbi ja peaajuveresoonte haigused) ning 

pahaloomulised kasvajad (joonis 16). Ülejäänute esinemissagedus on kordades väiksem, 

enam paistab silma õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade põhjustatud surmad. 

 

 
Joonis 16. Enimlevinud haigused ja surma põhjused Lääne-Virumaal (Allikas: Tervise Arengu 
Instituut). 
 

Sõmeru valla elanike seas on sagedasemaks surma põhjuseks vereringeelundite haigused ja 

seda rohkem naiste puhul. Meeste puhul on surma põhjuseks ka õnnetusjuhtumid, 

mürgistused ja traumad, mida vaadeldaval perioodil Sõmeru valla naistel ei ole esinenud 

(tabel 2).  
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haigused 
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Õnnetusjuhtumid, 

mürgistused ja 

traumad  

2 0 3 0 3 0 1 0 0 0 3 0 

Tabel 2. Sagedasemad surma põhjused Sõmeru vallas (allikas: Tervise Arengu Instituut). 
 

Kolme enimlevinud surma põhjuse võrdluses ületavad Lääne-Viru maakonna näitajad kogu 

Eestit kõige suuremal määral vereringeelundite haiguste osas, pahaloomuliste kasvajate ja 

välispõhjuste osas on võrdlus tasavägisem (joonis 17). 
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Joonis 17. Standarditud suremuskordaja 100 000 elaniku kohta põhjuse järgi Lääne-Viru 
maakonnas ja Eestis aastatel 2008-2013 (Allikas: Tervise Arengu Instituut). 

2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

2.1. Tööturu situatsioon 
 

2.1.1. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 

 

Majanduslikult aktiivsete üksuste/ettevõtete all peetakse silmas statistilisse profiili 
kuuluvaid ettevõtteid. Statistiline  profiil on majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, 

füüsilisest isikust ettevõtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mis moodustatakse 

majandusüksuste statistilise registri andmete põhjal. Võrreldes 2004. aastaga on Sõmeru 

valla ettevõtete arv kahekordistunud: 2004. aastal oli vallas ettevõtteid 121, 2013. aastal 

juba 248.  Kõige suurema ettevõtete arvu kasvuga aastaks oli 2010 (55), mille põhjustas 
riiklik nõue FIE-del end Äriregistris arvele võtta.  

 

 
Joonis 18. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Sõmeru vallas aastatel 2004-2013 
(allikas: Statistikaamet). 
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Sõmeru valla ettevõtluse aktiivsus 2013. aasta seisuga oli 67 ettevõtet 1000 elaniku kohta, 

mis on mõnevõrra madalam Eesti keskmisest näitajast (78,6). Enamus (ca 90%) Sõmeru 

valla ettevõtetest on suuruse poolest mikroettevõtted, kus töötab 0-9 töötajat. Viies 

ettevõttes on töötajaid vahemikus 50-249 ja vaid ühes ettevõttes Sõmeru valla territooriumil 

on töötajaid enam kui 250.  

 
Ettevõtete arvu stabiilne kasv näitab, et Sõmeru vallas on ettevõtluse arenguks piisavalt 

perspektiivi, mida toetab logistiliselt soodne asukoht, ettevõtluse arenguks vajaliku maa ja 

kvalifitseeritud tööjõu olemasolu.  

 

Sõmeru valla ettevõtete tegevusalade TOP5 Statistikaameti 2013. aasta andmetel on 
järgmine: 

o Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 53 

o Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont 

36 

o Töötlev tööstus 35 

o Ehitus 30 
o Veondus ja laondus 21 

 

Kohalikele elanikele on  käesoleval ajal suurimateks tööandjateks Rakvere Lihakombinaat, 

Stora Enso Eesti Näpil asuv saeveski, Aeroc Jämerä AS ja AS E-Betoonelement. Suureks 

tööandjaks on ka Sõmeru vald. 
 

2.1.2. Maksumaksjate osakaal elanikest 

 

Maksumaksjateks on see osa elanikest, kes tasuvad üksikisiku tulumaksu. Maksumaksjate 

osakaal elanikest näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri ülalhoidmiseks. Üksikisiku 

tulumaks on selline rikkus, mida on osaliselt võimalik ümber jaotada kohaliku elukvaliteedi 
edendamiseks ja avalike teenuste osutamiseks. Perioodil 2006-2013 on Sõmeru vallas 

maksumaksjate osakaal elanikest olnud suhteliselt stabiilne, muutudes aastate lõikes 1-3 

protsendipunkti võrra. Rahvastiku üldine vananemine ja noorte lahkumine piirkonnast on 

maksumaksjate osakaalu olulisemad mõjutajad vallas. 

 

 
Joonis 19. Maksumaksjate osakaal elanikest Sõmeru vallas aastatel 2006-2013 (allikas: 
Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet). 
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2.1.3. Keskmine brutotulu 

 

Keskmine brutotulu kirjeldab omavalitsuse suhtelist jõukust, mis määrab kohaliku eelarve 

omatulude mahtu elaniku kohta. Suuremate tulude korral on suuremad võimalused 

avalikke teenuseid arendada ja paremad võimalused planeerida investeeringuid tulevikku. 

Sõmeru valla palgatöötajate keskmine brutotulu on 11 aastaga kasvanud üle kahe korra, 
isegi 2008. aasta majanduslangus mõjutas keskmise brutotulu suurust suhteliselt lühikest 

aega. 2010. aastal ületas Sõmeru valla palgatöötajate keskmine brutotulu Lääne-Virumaa 

näitaja ning on jätkuvalt sellest suurem, lähenedes jõudsalt Eesti keskmisele. 

Vanuserühmade lõikes moodustavad brutotulu saajatest 56% palgatöötajad vanuses 25-49 

ja 30% vanuses 50-62. 
 

 
Joonis 20. Sõmeru valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti keskmise brutotulu võrdlus 
aastatel 2003-2013 (allikas: Statistikaamet). 

 

2.1.4. Alampalga saajate osakaal 

 

Alampalka saavad elanikud on potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste grupp. 

Indikaatori jälgimine võimaldab planeerida vajalike toetuste suurusi kui ka vajalikke 

teenuseid ja nende hulka Sõmeru vallas. Alampalga saajate osakaal langes majanduse 
üldise stabiliseerumise perioodil, järgnenud aastate kõikumised on jäänud alla 1 

protsendipunkti. 

 

 
Joonis 21. Alampalga saajate osakaal töölkäivatest inimestest Sõmeru vallas aastatel 2010-
2014 (allikas: Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet). 
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2.1.5. Töötus 

 

Töötus on üks olulisematest terviseriskidest, millest lähtuvalt on  omavalitsusel võimalus 

planeerida ja  käivitada eriprogramme töötusega kaasnevate sotsiaal-  ja terviseriskide 

maandamiseks. Töötuks olemine ei tähenda tänapäeval kodus istumist ja abirahade 

ootamist, vaid pingsat osalemist erinevates programmides: koolitused, kursused, 
harjutused, nõustamised jne. Pikaajalisest tööpuudusest tekkiva heitumuse ennetamiseks 

tuleb leida inimestele võimalusi enda rakendamiseks ajutise iseloomuga või vabatahtlikel 

töödel kaugema eesmärgiga tagada inimeste pidev valmisolek püsivale tööle asumiseks.  

 

Enne 2008. aastal alanud majanduslangust oli Sõmeru vallas töötute arv alla 20, kuid 
2010. aastaks see arv lausa kümnekordistus. 2014. aasta lõpu seisuga on töötute arv 

langenud 63 töötuni, kuid oli siiski kõrgem majanduslanguse eelsest tasemest. 

Registreeritud töötute arvu vähenemine jätkub ka 2015. aastal, kui kahe esimese kuu 

keskmine töötute arv oli 57,5.   

 

 
Joonis 22. Aastakeskmine töötute arv Sõmeru vallas aastatel 2005-2014 (allikas: 

Statistikaamet). 
 

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osakaalu tööjõus, st tööjõulise 

elanikkonna hulgas. 

   

 
Joonis 23. Sõmeru valla registreeritud töötuse määr võrdluses Eestiga aastatel 2005-2013 
(allikas: Statistikaamet, Eesti Töötukassa). 
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2.1.6. Ülalpeetavate määr 

 

Mittetööealiste ehk ülalpeetavate määr iseloomustab valla rahvastiku vanuselist koosseisu, 

näidates ära,  mitu mittetööeas inimest (vanus 0-14 ja 65+) tuleb 100 tööealise inimese 

(vanus 15-64) kohta ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Mida 

väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. Ülalpeetavatest moodustavad 
Sõmeru vallas 16,1% üle 65 aastased elanikud, keda 2014. aasta jaanuari seisuga oli 594 

ning kuni 14 aastaseid oli 16,4% ehk arvuliselt 606. Tööealisi elanikke oli samal ajal vallas 

67,5%, arvuliselt 2498. Sõmeru valla 15 aasta keskmine ülalpeetavate määr on 46,8, ehk 

ühe ülalpeetava kohta on 1,5 tööealist inimest. 

 

 
Joonis 24. Ülalpeetavate määra võrdlus Eestis, Lääne-Virumaal ja Sõmeru vallas aastatel 

2000-2014 (1. jaanuar) (allikas: Statistikaamet). 

 

 

2.2. Toimetulek 

2.2.1. Ravikindlustusega kaetud elanikud 

 
Haigekassa omab kindlustatute statistikat elukoha lõikes alates 30.06.2009. aastast. 

Varasemaid andmeid ei ole säilitatud seoses uuele tarkvarasüsteemile üleminekuga. 

Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal Sõmeru vallas on vaadeldaval perioodil langenud. 

Andmete esitamisel on arvesse võetud kõik isikud, kelle rahvastikujärgne elukoht on 

Sõmeru vallas, olenemata kindlustuspiirkonnast (valla elanikke leidub nii Harju, Pärnu kui 

Tartu osakonnas), kuna valla elanikud ei pea olema elukohale lähima perearsti nimistus.  
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sõmeru vald 51,7 51,0 48,6 47,5 46,2 45,5 45,5 45,8 46,3 44,5 44,7 44,7 44,0 48,3 48,0

Lääne-Virumaa 56,9 56,3 55,6 55,2 53,7 53,0 52,0 52,1 52,1 52,0 52,1 52,4 52,9 54,5 55,7

Eesti 49,7 49,1 48,6 48,1 47,6 47,2 46,9 47,4 47,5 47,7 48,1 48,5 49,4 50,9 49,9

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

P
ro

ts
e

n
t 



20  

 

 
Joonis 25. Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal rahvastikust Lääne-Virumaal ja 

Sõmeru vallas aastatel 2009-2013 (allikas: Haigekassa). 
 

Ravikindlustusega kaetud elanikest kõige suurema osa moodustasid 2014. aastal 

kindlustatud isikud (52%). Suuruselt järgmine elanike grupp on võrdsustatud isikud 

(lapsed, pensionärid jt), keda oli 2014. aastal nelja kvartali andmete keskmisena 45%. Riigi 

poolt kindlustatuid oli 94 isikut (3%) ja välislepingu alusel 1 isik. 
 

 
Joonis 26. Sõmeru valla kindlustatute jaotus kindlustuse grupi järgi 2014. aastal (allikas: 
Eesti Haigekassa). 
 

2.2.2. Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 

 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-65 

aastat) inimene, kelle töövõime kaotus on vahemikus 40-100%. Töövõimetuspensionäri 
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elanikkonnast näitab inimeste hulka, kes oma tervise tõttu ei saa töötada ning tõenäoliselt 

vajavad suuremal või vähemal määral tugiteenuseid. Sõmeru vallas on 

töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast kasvanud alates 2006. aastast, 
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tööpuudus ning kehvema tervisega pikaajalised töötud, kes enam ei soovinudki tööle naasta 

ja  taotlesid mingisugusegi sissetuleku kindlustamiseks endale töövõimetuse. 

 

 
Joonis 27. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Sõmeru vallas 
aastatel 2003-2014 (allikas: valla sotsiaalosakond, Sotsiaalkindlustusamet). 

 

2.2.3. Puuetega isikud 
 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus 

või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega 

tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude raskusastmeid on kolm: 

sügav, raske ja keskmine puue. 

 
2014. aasta lõpu seisuga oli Sõmeru vallas 20 last ja 220 täiskasvanut, kellele oli määratud 

erineva raskusastmega puue. Puudega lapse hooldajaks on tema vanem ning iga puudega 

lapse vajadustega tegeleb valla sotsiaaltöötaja individuaalselt. Täiskasvanud isikutele on 

määratud hooldajad valdavalt raske ja sügava puude raskusastme korral. 

 

Aasta LAPS (0-15) TÄISKASVANU (16+) Kokku 

Keskmine Raske Sügav Keskmine Raske Sügav Lapsed Täiskasvanud 

2014 10 9 1 78 126 16 20 220 

2013 15 9 1 83 135 16 25 234 

2012 16 9 1 90 150 19 26 259 

2011 17 9 2 97 158 25 28 280 

2010 19 9 2 100 159 29 30 288 

2009 17 10 3 102 170 35 30 307 

2008 12 6 3 101 178 36 21 315 

2007 14 6 3 103 182 40 23 325 

2006 11 8 3 106 186 47 22 339 

2005 13 13 3 101 185 54 29 340 

2004 11 16 3 101 187 59 30 347 

2003 13 20 2 104 192 62 35 358 

Tabel 3. Puuetega isikute arv puude raskusastme järgi Sõmeru vallas aastatel 2003-2014 
(allikas: valla sotsiaalosakond, Sotsiaalkindlustusamet). 

 

2.2.4. Toimetulekutoetus 

 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus ja 
mis on mõeldud minimaalse sissetuleku tagamiseks ja inimeste esmavajaduste 

rahuldamiseks vajalike minimaalsete tarbimiskulude katmiseks. Välja makstud 
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toimetulekutoetused ühe elaniku kohta olid kõige suuremad 2011. aastal nii valla kui 

maakonna tasandil: Sõmeru vallas ulatus maksimum toetuste osas 8,5 euroni elaniku 

kohta ja Lääne-Viru maakonnas 24,5 euroni elaniku kohta. Terve jälgitava ajaperioodi vältel 

on välja makstud toimetulekutoetused Sõmeru vallas olnud väiksemad Lääne-Viru 

maakonna keskmisest. 2000. aastal oli väljamakstud toetuste vahe Lääne-Viru maakonna 

keskmisega 2,2 eurot, pärast mida algas Sõmeru vallas toimetulekutoetuste summa kiirem 
langus, erinedes kuni käesoleva ajani maakondlikust näitajast kordades.  

 

 
Joonis 28. Väljamakstud toimetulekutoetus elaniku kohta Sõmeru vallas ja Lääne-Viru 
maakonnas aastatel 2000-2013 (allikas: Statistikaamet). 
 

Toimetulekutoetusi makstakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse ja selle alusel 

kehtestatud riiklikele normidele. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik 

minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul (sõltub inimeste arvust 

perekonnas). 2014. aastal tõusis toimetulekupiir üksi elavale inimesele ja perekonna 
esimesele liikmele 90 euroni kuus ning perekonna igale järgnevale liikmele 72 euroni kuus 

ning samad määrad kehtivad ka 2015. aastal. Võrdluseks - 2013. aastal oli toimetulekupiir 

pere esimesel liikmel 76.70 eurot ja teistel 61.36 eurot kuus. 

 

Ka toimetulekupiiri tagamiseks makstav toetus ühe elaniku kohta  jääb Sõmeru vallas 

märgatavalt alla Lääne-Viru maakonnas makstavale toetusele.  
 

 
Joonis 29. Toetus toimetulekupiiri tagamiseks elaniku kohta Sõmeru vallas ja Lääne-Viru 
maakonnas aastatel 2000-2013 (allikas: Statistikaamet). 
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Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku kohta oli Sõmeru vallas 

kõige suurem 2000. aastal ja Lääne-Viru maakonnas 2001. aastal, kõige madalam nii vallas 

kui maakonnas 2008. aastal. Inimeste suurem vajadus toetuse järgi seoses 

majanduslangusega kestis kuni 2010. aastani, pärast mida on vähenenud ka rahuldatud 

toetuse taotluste arv nii valla kui maakonna lõikes. 

 

 
Joonis 30. Rahuldatud taotluste arv  toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku kohta Sõmeru 
vallas ja Lääne-Viru maakonnas aastatel 2000-2013 (allikas: Statistikaamet). 

 

Väljamakstud toimetulekutoetuse, toimetulekupiiri tagamiseks makstava toetuse ja 

rahuldatud taotluste madal tase näitab, et Sõmeru vallas on vaesusriskis elavate inimeste 

osakaal ja toimetuleku toetuse vajadus Lääne-Viru maakonnas üks väiksemaid.  
 

2.2.5. Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 

 

Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste loetelu on toodud Sõmeru vallavolikogu 

29.01.2015. aasta määruses nr 27 „Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 

ning sotsiaalabi andmise kord“. Sotsiaaltoetuseid liigitatakse taotleja sissetulekust 
mittesõltuvateks ja sõltuvateks sotsiaaltoetusteks. 

 

Valla poolt makstavad sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on järgmised: 

o Sünnitoetus 

Ühekordset sünnitoetust on õigus taotleda lapsevanemal, eeskostjal ja hooldajal, kelle 

elukohana on Eesti rahvastikuregistris vähemalt üks kuu enne lapse sündi registreeritud 
Sõmeru vald. Toetus makstakse avalduse alusel ühele vanematest. Toetuse määr 2015. 

aastal on  260 eurot. 

o Matusetoetus 

Matusetoetust makstakse avalduse alusel isikule, kes korraldab matused. Toetuse määr 

2015. aastal on 130 eurot. 
o Õppetoetused 

Õppetoetused jagunevad lasteaia toitlustustoetuseks, ranitsatoetuseks ja 

gümnaasiumitoetuseks. Lasteaia toitlustustoetust makstakse perele, kelle kaks või enam 

last käivad Sõmeru valla lasteaias.  Ühekordset ranitsatoetust makstakse 1. klassi mineva 

lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel. Gümnaasiumitoetust makstakse 

kaks korda aastas (oktoobris ja jaanuaris) Sõmeru valla peredele, kelle lapsed õpivad 
statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppes. Õppetoetuste määrad 2015. aastal: lasteaia 

toitlustustoetus - 50% toitlustuse maksumusest, ranitsatoetus – 95 eurot, 

gümnaasiumitoetus – 65 eurot. 
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o Ühekordne toetus 

Ühekordset toetust makstakse järgmistel juhtudel: õnnetusjuhtumi tagajärjel põhjustatud 

toimetulekuraskuste ületamiseks, erandkorras toimetulekuprobleemide leevendamiseks, 

jõulukingituseks eelkooliealistele lasteaias mittekäivatele lastele ja vanemliku hoolitsuseta 

lastele ning eakatele 80-ndast eluaastast, kingituseks sünnipäevaks (rahaline toetus või 

lilled ja õnnitluskaart) tehakse vanemliku hoolitsuseta asenduskodus viibivatele lastele ja 
eakatele 100. eluaastast igal sünnipäeval. 

 

Valla poolt makstavad sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on järgmised: 

o Raske majandusliku olukorra toetus 

Toetust makstakse vanglast vabanemisel toimetulekuga seotud kulude katmiseks üks kord 
aastas kolmkümmend eurot. 

o Küttetoetus 

Toetust makstakse eluruumi küttekulude hüvitamiseks kütteperioodil septembrist maini 

järgmiselt:  keskkütte või õhksoojuspumba elektri tarbimisel on hüvitise suurus kuni 200 

eurot, puukütte tarbimisel antakse avalduse esitajale üks kord kütteperioodil 6 

ruumimeetrit saetud ja lõhutuid küttepuid. 
o Tervisetoetus 

Tervisetoetusena hüvitatakse retseptiravimeid kaks korda aastas (ühe toetuse suurus kuni 

50 eurot), prilliklaaside maksumus üks kord aastas (toetuse suurus kuni 50 eurot), 

puudega isikule abivahendi rentimine või ostmine üks kord aastas (toetuse suurus kuni 

100 eurot), ratastooli soetamisel puudega isikule tema omaosaluse maksumus (summas 
kuni 250 eurot), puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmise transpordikulu üks kord 

aastas (summas kuni 50 eurot). 

o Kooli- ja lasteaiatoetus 

Toetus määratakse õppeaastaks järgmiselt: lapse lasteaiatoidu maksumus ja gümnaasiumis 

või ametikoolis õppiva õpilase õpilaskodu kohamaksukulud (100% ulatuses), 

üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste kooliga seotud kulud (koolitarbed, 
riided, jalatsid, huvikoolis osalemine, klassiekskursioon) kuni kaks korda aastas (kuni 60 

eurot iga õppiva lapse kohta aastas). 

o Üldtüüpi hooldekodu kohamaksu toetus 

Osaline või täielik toetus hoolduskulude katmisel määratakse üldtüüpi hooldekodudesse 

paigutatud pidevat hooldust vajava vähemalt 18-aastase raske või sügava puudega isiku või 
vanaduspensionäri ülalpidamiseks, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste 

sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.  

 

Valla eelarvest makstava hooldajatoetusega seonduvat reguleerib Sõmeru vallavolikogu 

12.04.2005. a määrus nr 46 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine“ 

ja 17.02.2009. a määrus nr 80 „Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale 
hooldajatoetuste määramise ja maksmise kord“.  

 

Hooldajatoetus on igakuine toetus raske või sügava puudega isiku hooldajale või 

eestkostjale. Hooldamisena mõistetakse raske või sügava puudega inimesele kõrvalabi 

osutamist ja juhendamist, kui inimene ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, 
riietumise, liikumise või suhtlemisega. Toetust on õigus taotleda isikul, kelle hooldusel või 

eestkostel oleva inimese elukoht on rahvastikuregistri andmetel Sõmeru vald. Hooldaja 

määramiseks ja toetuse maksmiseks esitab hooldust vajav isik või tema eestkostja 

vallavalitsusele avalduse. 

 

Puudega lapse vanema hooldajatoetus on igakuine toetus 3-18 aastase puudega lapse 
vanemale või võõrasvanemale juhul, kui  hooldatava hooldust ei ole võimalik  tagada teiste 

sotsiaalteenustega. Toetuse määramise aluseks on arstliku ekspertiisikomisjoni või 

sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta. Toetuse saamiseks 

esitab lapse vanem vallavalitsusele avalduse. 

 
Valla eelarvest sotsiaaltoetuste saajate arv on viimasel kuuel aastal kord tõusnud, siis jälle 

langenud, mis vaadeldava perioodi keskmiseks teeb 750 toetuse saajat aastas. Erinevate 

valla eelarvest makstava sotsiaaltoetuse lõikes on enim kasvanud vajadus tervisetoetuse 

osas, kasvanud on ka gümnaasiumitoetuste saajate arv, mis on seotud 
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gümnaasiumihariduse omandamisega väljaspool valda. Vähenenud on täiskasvanute 

hooldajatoetuse saajate arv.  

 

Sotsiaaltoetused 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sünnitoetus 32 45 41 37 36 34 

Matusetoetus 34 43 32 29 38 23 

Lasteaia toitlustustoetus 24 20 21 28 21 21 

Ranitsatoetus 40 25 31 20 46 33 

Gümnaasiumitoetus 0 0 0 0 59 62 

Ühekordne toetus 85 72 59 66 76 88 

Kooli- ja lasteaiatoetus 16 22 21 14 54 54 

Tervisetoetus 166 218 193 191 238 269 

Hooldajatoetus (täiskasvanu) 276 278 256 238 203 170 

Hooldajatoetus (laps) 42 39 34 35 31 31 

Toetus riskirühma inimestele 35 17 9 29 3 0 

Kokku 750 779 697 687 805 785 

Tabel 4. Valla eelarvest sotsiaaltoetuste saajate arv Sõmeru vallas aastatel 2009-2014 

(allikas: valla sotsiaalosakond). 

 

2.2.6. Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

 

Sõmeru vald pakub valla elanikele järgmiseid sotsiaalteenuseid: 

 

o Koduteenused 
Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavale vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel 

puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised 

kõrvalabi vajavale isikule hooldust tagama. Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kirjalik 

leping valla ja kõrvalabi vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja vahel, kus igal 

konkreetsel juhul määratakse teenuste loetelu (põhi- ja tugiteenused), teenuste osutamise 

kestvus ja tingimused.  
 

Koduteenused võivad sisaldada järgmiseid põhiteenuseid: 

1) toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine: 

 - tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja kojutoomine; 

 - toiduainete tuppatoomine hoidlast; 
 - abistamine toiduvalmistamisel (toidu valmistamise aeg kuni 30 minutit); 

 - toidunõude pesemine; 

 - esmaste majapidamistarvetega varustamine; 

2) eluruumi korrastamisel on ühe kliendi kohta korrastatava eluruumi suuruseks kuni 51 

m2 või 2-toaline korter ja koosneb järgmistest tegevustest: 

 - põrandate pühkimine ja pesemine; 
 - prügiämbri tühjendamine; 

 - voodi korrastamine; 

 - tolmu pühkimine; 

 - vaipade puhastamine; 

 - pesu pesemise korraldamine; 

 - riiete pisiparandused; 
3) vestlus, teabe edastamine : 

 - kliendi ärakuulamine; 

 - teabe edastamine; 

4) kliendi pesemine ja korrastamine : 

 - abistamine pesemisel; 
 - väljanägemise korrastamine; 

 - pesemisvõimaluste korraldamine; 

5) abistamine eluaseme kütmisel on ühe kliendi kohta köetava eluruumi suuruseks kuni 

51m2 või 2-toaline korter ja koosneb järgmistest tegevustest: 

 - küttematerjalide muretsemine, tellimine ja kojutoomise korraldamine; 

 - küttematerjalide saagimise, lõhkumise ja ladumise korraldamine; 



26  

 

 - küttematerjali tuppatoomine; 

 - tuha väljaviimine. 

 

Koduteenused võivad sisaldada järgmiseid tugiteenuseid: 

1) kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine : 

 - kommunaalmaksete tasumine korraldamine; 
 - toimetulekutoetuse taotlemine; 

 - ühekordsete rahaliste toetuste taotlemine; 

2) arstiabi vahendamine : 

 - arsti kojukutsumine; 

 - abistamine raviasutuse külastamisel; 
 - ravimite muretsemine; 

 - abivahendite soovitamine ja muretsemine; 

3) abistamine ühekordsetel asjaajamistel : 

 - ajalehtede ja ajakirjade tellimine; 

 - abistamine hooldekodusse suunamisel; 

 - muud ühekordsed ajaajamised. 
 

Alates 2015. a. on 1 tunni koduteenuste osutamise hinnaks 3,50 eurot. Isikule, kel 

puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad, on 1 tunni koduteenuste osutamise hinnaks 1 euro. 

   

Koduteenust osutab 1 avahooldustöötaja. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Koduteenusel olevate inimeste 

arv 

9 11 10 11 9 12 

Kulud koduteenusele KOV 

eelarvest, € 

118839 108575 8436 8000 8840 9825 

Kulu 1 inimese kohta, € 13204 9870 844 727 982 819 

Tabel 5. Koduteenuste osutamine Sõmeru vallas aastatel 2009-2014 (allikas: valla 
sotsiaalosakond). 

 

o Tugiisiku teenus 
Tugiisiku teenust osutatakse raske või sügava puudega isikutele ning laste kasvatamisel 

toimetulekuraskustesse sattunud peredele, kes vajavad kõrvalist abi toimetulekuvõime 

tõstmiseks. Teenuse eesmärgiks on toimetulekuraskustes klientide iseseisvuse 

suurendamine  iseenda, oma pere või laste eest parema hoolitsemise nimel. Teenuse 

osutajaks on Sõmeru Vallavalitsuse lepinguline töötaja, kes on läbinud erialase koolituse. 
 

o Hooldekodusse paigutamine 

Uhtna Hooldekodu on Sõmeru valla üldtüüpi munitsipaalhoolekandeasutus, kuhu elama 

asumiseks esitab hooldust vajav isik või tema lähedane/eestkostja Sõmeru vallavalitsusele 

vastavasisulise avalduse. Hooldekodu on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks 

või alaliseks elamiseks eesmärgiga tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile 
vastav hooldamine ning põetamine. Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Sõmeru valla 

elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid üksnes vabade kohtade 

olemasolul. Hooldekodu kohamaks 2015. aastal on 530 eurot kuus.    

 

o Sotsiaalkorter 
Sotsiaalkorter on Sõmeru valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile 

sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole 

suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama. Vallale kuuluvad 

sotsiaaleluruumid asuvad Ubja külas (4 ahjuküttega korterit, millel on ühiskasutusega WC 

ja pesuruum) ja Vaekülas (2 ahjuküttega korterit).  

 
Avalik saun töötab Sõmeru alevikus neljapäeviti ja reedeti kella 16.00-19.00. Sooduspiletiga 

saavad sauna kasutada valla lapsed, õpilased ja pensionärid. 

 



27  

 

Kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate erinevate sotsiaaltoetuste ja -teenuste 

eesmärgiks on parandada inimeste toimetulekut. Sõmeru valla eakatele, puuetega isikutele 

ja alaealistele lastele on võimalik erinevatelt teenusepakkujatelt soodustingimustel osta või 

laenutada tehnilisi abivahendeid (proteesid, ratastoolid, kargud, kuulmisaparaadid, 

põetusvahendid jms). Tehniliste väikeabivahendite korral määrab abivahendi vajaduse 

perearst või mõni teine raviarst ja Sõmeru vallavalitsus väljastab abivahendi kaardi. Lääne-
Virumaal pakuvad oma teenuseid OÜ Invaru ja MTÜ Inkotuba.  

 

 

2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.3.1. Kogukonna motivaatorid 

 

Kogukonna üheks olulisemaks motivaatoriks on oma valla inimeste ja nende tegemiste 

märkamine ja tunnustamine, millele Sõmeru vald pöörab võimaluste piires tähelepanu. 
 

Kõrgeimaks tunnustuseks Sõmeru vallas on rinnamärk „Valla aumärk“, mis antakse isikule 

vallapoolse erilise austusavaldusena Sõmeru vallale osutatud väljapaistvate teenete eest 

hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades. Aumärgi 

andmise otsustab vallavolikogu. Märgid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval. Aumärke 

on Sõmeru vallas antud alates 2007. aastast kokku 18 teenekale inimesele. Lisaks 
aumärgile antakse välja Hea teo plaat inimestele, kes on eelneva aasta jooksul oma 

tegudega silma paistnud. 

 

2.3.2. Elanike kaasamine 

 
Sõmeru vallas saavad kodanikud mitmel viisil osaleda otsustusprotsessides: toimuvad 

avalikud arutelud ja koosolekud, erineva suunitlusega informatsiooni levitatakse valla 

kodulehel. Kõigil elanikel on võimalik osaleda erinevate arengukavade koostamisel ja 

planeeringute menetlemisel. Sõmeru valla arengukava aastateks 2012-2025 koostamisel 

viidi 2011. aastal läbi elanikkonna ankeetküsitlus, samuti korraldati piirkondlikke 

mõttetalguid ning arengukava lähtematerjalide tutvustamiseks toimus avalik arutelu.  
 

Valla igapäevaelu mitmekesistamisel on oluline koht ühiselu ja seltsitegevusega tegelevatel 

mittetulundusühingutel. Sõmeru vallas on seisuga 01.01.2015 registreeritud 73 

vabaühendust (neist 35 korteriühistut).  
 
Külaliikumise eestvedajaid jätkub Sõmeru valla erinevatesse piirkondadesse ning on 

esindatud järgmiste mittetulundusühingute ja seltsingutega: Uhtna Naisseltsing, MTÜ 

Vahva Vaeküla, MTÜ Sõmeru Start, Ubja Külaselts Linda, MTÜ Elumõnu  

MTÜ Uus Uhtna, MTÜ Uhtna Sembardia, MTÜ Junargo, Ussimäe Külaselts. 

 

Paikkonna MTÜ-d on aktiivsed projektide esitajad mitmetesse erinevatesse programmidesse. 
Suurimaks kitsaskohaks on siinkohal omafinantseerimisvahendite vähesus. Kõigil 

kolmandas sektoris tegutsejatel on võimalus oma tegevuse toetuseks taotleda Sõmeru vallalt 

toetusi kultuuri- ja spordivaldkondade arendamiseks.  

 

2.3.3. Kultuurielus osalemise ja kultuuri tarbimise võimalus 
 

Sõmeru valla elanikel on head võimalused osaleda ja saada osa paikkonna erinevatest 

kultuuriväljunditest. 

 

2010. aasta septembris valmis Sõmeru keskusehoone, mis on kavandatud kohaliku elu 

vajadusi arvestades mitmeotstarbelisena. Omapärase arhitektuuriga hoones on kaasaegsed 
raamatukoguruumid koos muusikatoaga, 190-kohaline heatasemelise heli- ja 

valgustehnikaga varustatud saal kontsertide ja vastuvõttude korraldamiseks, 

seminariruum, esinejate garderoobid, huviringitoad, eakate päevakeskus koos köögiplokiga 

ning vallavalitsuse kabinetid. Tänaseks on maja tõestanud oma funktsionaalsust ja 
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mitmekülgsust – kaasaegselt sisustatud ruumid annavad võimaluse tegutseda väga 

erinevates valdkondades: raamatukogus ja klubisaalis toimuvad iganädalased üritused, 

kuhu on esinejaid tulnud lähemalt ja kaugemalt; kontserdid, kohtumised huvitavate 

inimestega. Päevakeskuses on käivitunud seenioride seltsitegevus, klubis töötavad 

huviringid. Raamatukogus on kõigile avatud internetipunkt, teleriga lastenurk ja 

muusikatuba. Majas on võimalus korraldada konverentse, nõupidamisi, tähistada pidulikke 
tähtpäevi jne.   

 

Lisaks Sõmerule asub raamatukogu ka Uhtnas. Uhtna raamatukogu ajaloo algus ulatub 

aastasse 1947, käesoleval ajal teenindatakse lugejaid Uhtna lasteaiaga ühistes ruumides.  

 
Ubja külakeskuse juures tegutseb Ubja muuseum, kus saab heita pilgu Ubja 

põlevkivikaevanduse ajaloole. 

 

Sõmeru vald on kultuuri tarbimiselt seotud ka maakonnakeskuse Rakvere linnaga. Enamik 

teenustest, mida kohapeal ei pakuta, on kättesaadavad Rakvere linnas. 

3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 
 

Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale 

käitumisele. Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja 
tehiskeskkond, lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh 

haridus- ja tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus riigis. Suurt mõju avaldab 

lastele neid ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ja 

käitumine. Lapse ja noore tervise ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus 

perekonna ja keskkonnaga, kus laps suurema osa ajast viibib. Investeering haridusse 
võrdub investeeringuga tervisesse. Koolil ja lasteaial ning seal toimuval on oluline roll lapse 

väärtushinnangute, sotsiaalsete oskuste, tervise ja toimetuleku kujunemisel. 

 

3.1. Laste arv Sõmeru vallas 
 

Sõmeru valla 0-19-aastaste elanike arv on aastatel 2000-2014 pidevalt langenud, laste ja 

noorte arv on vähenenud 1070-lt 832-ni ehk 22,2%. Laste arvu langust vallas  mõjutavad 

nii vähenenud sündide arv kui ka ränne. 2014. aasta 1. jaanuari seisuga oli vallas kõige 

enam lapsi vanuses 5-9 ja kõige vähem vanuses 10-14 eluaastat. Viieteistaastases perioodis 
ongi kõige rohkem vähenenud 10-19-aastaste laste arv (ca 30%), mis osaliselt on seletatav 

vallas gümnaasiumi puudumisega.  

 

 
Joonis 31. Sõmeru valla laste arv vanusegruppide lõikes aastatel 2000-2014 (1. jaanuar) 
(allikas: Statistikaamet). 
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3.2. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 
 

Sõmeru valla laste elu- ja õpikeskkonnas esineda võivad ohud on vallas püütud viia 
võimalikult väikseks. Sõmeru vald on õpi- ja kasvukeskkonna parendamisse läbi aastate 

investeerinud mitmeid miljoneid eurosid. 

 

Valla lasteaia mõlemad hooned asuvad looduslikult kaunites kohtades. Uhtna lasteaia 

hoonet ümbritseb suur õunaaed ja avar mänguala. Sõmeru lasteaia mänguväljak asub 

vanas pargis. Täiustamist vajavad lasteaia õueala mänguvahendid ning uuendamist vajab 
Sõmeru lasteaia hoovis asuv liiklusväljak. 

 

Sõmeru Põhikooli iseloomustab looduslikult kaunis ümbrus ja turvaline koolitee. Uus 

koolimaja valmis 1988. aastal ning see on planeeritud 540 õpilasele. Õpikeskkonna 

parendamiseks on erinevatel aastatel teostatud mitmeid renoveerimistöid, näiteks 
valgustussüsteem, õpilaste tualettruumid, kooli küttesüsteem, vahetatud on aknad ja 

välisuksed, maja on soojustatud, ehitatud ventilatsioonisüsteem. 2006. a kaotati vana 

garderoobisüsteem, õpilastele muretseti lukustatavad garderoobikapid, renoveeriti 

õppekorpuse II ja III korrus, söökla ja köök, viimased varustati täielikult uue sisustuse, 

seadmete ja tööpindadega. Uue väljanägemise on saanud ka kooli I korrus, spordisaal ja 

aula, kuhu paigaldati uus helisüsteem. Koolis on valve- ja tuleohutussignalisatsioon.  
 

Uhtna Põhikooli pere kolis uude koolimajja 1986. aastal, hoone renoveerimistöödega 

alustati 2006. aastal. Käesolevaks ajaks on hoonele paigaldatud uus kivikatus, loodi head 

võimalused kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks, terviseliikumiseks ja spordi 

tegemiseks, renoveeritud on tüdrukute ja poiste pesu- ja tualettruumid jne. Enamus 
koolimööblist on välja vahetatud. Uuendatud on koolikella süsteemi.  

 

Ohutu elu- ja õpikeskkonna parendamiseks on kasutusel järgmised meetmed: 

 Kooli juures on tähistatud ülekäigurajad koos valgustusega. 

 Klasside sisustus on vastavuses õpilaste füsioloogiliste vajadustega. 

 Ruumide sisetemperatuur vastab nõuetele. 

 Tagatud on majasisene korrapidamine ja turvamine. 

 Koolimaja puhtus. 

 Sanitaar-hügieenilised võimalused õpilastele kättesaadavad (heal tasemel). 

 Toimuvad terviseteemalised kultuuriüritused. 

 
3.3. Laste arv haridusasutustes 
 

Sõmeru vallas on 1 lasteaed ja 2 kooli. Sõmeru Lasteaias Pääsusilm on käesoleval ajal 

kokku 9 rühma, neist 6 rühma asuvad Sõmeru alevikus ja 3 rühma Uhtna alevikus. 
Samades asukohtades asuvad ka valla kaks kooli: Sõmeru Põhikool ja Uhtna Põhikool.  

 

Haridusasutus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lasteaiad 187 189 189 189 191 186 174 

Üldhariduskoolid 280 271 261 259 241 257 262 

Kokku 467 460 450 448 432 443 436 

Tabel 6. Laste arv Sõmeru valla haridusasutustes aastatel 2008-2014 (01. septembri 
seisuga) (allikas: EHIS). 
  

Laste arv valla lasteaedades ja koolides on olnud üldiselt stabiilne. Lasteaia kahe maja 

lõikes on perioodil 2008-2014 enim jäänud lapsi vähemaks Uhtnas (-8), põhikoolide osas 

Sõmerul (-17).   

 



30  

 

 
Joonis 32. Laste arv Sõmeru valla lasteaedades ja koolides aastatel 2008-2014 (01. 
septembri seisuga) (allikas: EHIS). 
 

Igal aastal on Sõmeru valla haridusasutustes õppinud lapsi ka teistest omavalitsustest. 
  

Haridusasutus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lasteaiad 14 8 11 10 11 9 

Põhikoolid 30 30 24 25 28 22 

Kokku 44 38 35 35 39 31 

Tabel 7. Teiste valdade lapsed Sõmeru valla haridusasutustes aastatel 2009-2014 (novembri 
seisuga) (allikas: EHIS). 

 
Gümnaasiumiharidust omandavad Sõmeru valla noored peamiselt Rakvere linna 

haridusasutustes, ühe õpilasega on esindatud ka Väike-Maarja Gümnaasium ja Kadrina 

Gümnaasium. Õppeaastate lõikes: 2012/2013 - 67 õpilast, 2013/2014 - 80 õpilast, 

2014/2015 -  77 õpilast. Käesoleval õppeaastal õpib esmakordselt Sõmeru valla lapsi ka 

Tallinna koolides (5 õpilast) ning Tartumaal Nõo Reaalgümnaasiumis (2 õpilast).   
 

3.4. Tervist edendavad lasteaiad ja koolid 
 
Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku näol on tegemist maakondliku 

huvigrupiga, kes tegeleb terviseedendusega eesmärgistatult ja süsteemselt. Eesmärgiks on 

toetada laste ja personali tervist ning heaolu läbi koostöö arendamise ja tugevdamise, 

tervisliku ja turvalise psühhosotsiaalse ning füüsilise keskkonna loomise, laste vajadustest 

lähtuvate (terviseteenuste kättesaadavuse parandamise ning tervisliku eluviisi 

kujundamise. 
 

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga Lääne-Viru maakonnas on liitunud kokku  12 

lasteaeda, nende hulgas on ka Sõmeru Lasteaed Pääsusilm Sõmeru vallast. 

 

Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustik loodi Eestis 1993. aastal ning selle liikumise 
eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada 

turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Tervist Edendavate Koolide liikumise ideoloogia 

toetab terviseteadlikkuse tõusu ning tervisliku eluviisi kujunemist. Tervist edendavate 

koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi 

kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada 

selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. 
 

Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga Lääne-Viru maakonnas on liitunud kokku  12 

kooli, nende hulgas on mõlemad Sõmeru valla kooli - Sõmeru Põhikool ja Uhtna Põhikool.  
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3.5. Terviseteenuse olemasolu valla haridusasutustes 
 

Sõmeru valla haridusasutustes  on terviseteenus korraldatud järgnevalt: 
o Sõmeru Lasteaed Pääsusilm: liikumisõpetaja, logopeed; 

o Sõmeru Põhikool: sotsiaalpedagoog, eripedagoog; 

o Uhtna Põhikool: sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog. 

 

Sotsiaaltöötajat lasteaias ei ole, sest selleks puudub hetkel vajadus. Psühholoog on ainult 

Uhtna Põhikoolis. Vajadus psühholoogi teenuse järgi on suurem kui hetkel võimalus. 
Tervishoiutöötajaid valla haridusasutustes ei ole, Koolitervishoiuteenuse osutamiseks on 

sõlmitud perioodiks 01.09.2012 kuni 31.07.2015 leping haigekassa ja Sõmeru 

Tervisekeskuse vahel. 

 

Sisulist tervisedenduslikku tööd ja tervisekäitumist õpetavad lasteaias ja koolides ka 
vastava kvalifikatsiooni omandanud pedagoogid. Haridusasutustele pakub tuge Sõmeru 

valla haridus- ja lastekaitsespetsialist.   

 
3.6. Toitlustus haridusasutustes 
 

Tervisliku koolitoidu kättesaadavus toetab laste ja noorte tervislikku toitumist ja kujundab 
toitumise väärtushinnanguid ning valikuid edaspidiseks. See omakorda aitab ennetada 

väärtoitumisest põhjustatud või soodustatud haigusi.  

 

Sõmeru Põhikooli sööklas on 108 kohta. Õppepäeva jooksul antakse õpilastele einet neli 

korda: peale esimest tundi juurikavahetund, peale kolmandat ja neljandat tundi koolilõuna, 

kuuenda tunni ajal pikapäevarühma eine ja peale kuuendat tundi saab vabalt võtta 
maitsestatud leiva- või saiakuivikuid. Lõunat süüakse kahes vahetuses. Pikapäevarühma 

eine on õpilastele tasuta. Kool on liitunud PRIA koolipiima programmiga „Piimanina“ ja 

koolipuuvilja programmidega. Õpilaste toitlustamine toimub väga heal tasemel. 2010. aastal 

osales kool konkursil  „Parim koolisöökla“ ja pälvis parima koolisöökla tiitli. 

 
Uhtna Põhikooli söökla renoveerimine lõppes oktoobris 2012 ning söökla vastab riiklikele 

nõuetele. Uhtna kool on liitunud PRIA koolipiima programmiga „Piimanina“.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et mõlemas koolis söövad kõik õpilased. 

 

3.7. Koolikohustuse täitmine 
 

Koolikohustus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on kohustus osaleda kooli 

päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning 
omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui 

koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva 

põhjuseta. 

 

Koolikohustuse täitmisega esines Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel Sõmeru 

valla haridusasutustes viimati probleeme 2011/2012 õppeaastal, kui koolikohustust ei 
täitnud 1 õpilane.  Koolikohustuse mittetäitmise ennetustööga tegeleb kool koostöös 

vanemate ning vallavalitsuse haridus- ja lastekaitsespetsialistiga. Kõigile tekkivatele 

probleemidele reageeritakse kiirelt. Tänu toimivale tugiteenuste süsteemile koolikohustuse 

mittetäitmisega pole järgnenud aastatel koolides probleeme esinenud ja koolikohustust 

täidetakse 100%-selt. 
 

3.8. Noorte süüteod 
 
Sõmeru valda teenindavad oma piirkonnapolitseinik ja noorsoopolitseinik, kes tegelevad 

alaealiste poolt toimepandud seaduserikkumiste lahendamise ja ennetamisega.  Sõmeru 

vallavalitsuses töötavad haridus- ja lastekaitsespetsialist ning noorsootööspetsialist, kes 

teevad aktiivset koostööd peredega ja noorsoopolitseinikuga. Alaealiste (kuni 18-aastaste) 
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poolt toime pandud süütegude (väärtegude ja kuritegude) arv on väärtegude osas viimastel 

aastatel oluliselt vähenenud, kuritegude osas suurenenud. Suuremateks väärtegudeks 

aastatel 2009-2014 on liiklusseaduse ning alkoholi-ja tubakaseaduse rikkumine, 

kuritegudeks isiku- ja varavastased kuriteod. 

 

Süüteo alus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alkoholiseadus 27 20 42 13 13 5 

Karistusseadustik 30 29 5 8 18 2 

Liiklusseadus 15 19 31 17 12 7 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning 
nende lähteainete seadus 

0 0 0 1 1 0 

Tubakaseadus 62 53 45 24 7 5 

Kokku 134 121 123 63 51 19 

Tabel 8. Sõmeru vallas alaealiste poolt toime pandud väärteod aastatel 2009-2014 (allikas: 
Politsei- ja Piirivalveamet). 

 

Kuriteo liik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Isikuvastased kuriteod 17 11 6 4 8 2 

Varavastased kuriteod 4 12 4 2 10 2 

Avaliku rahu vastased kuriteod 1 0 1 0 3 0 

Avaliku usalduse vastased kuriteod 0 0 0 0 0 0 

Liikluskuriteod 0 1 0 0 0 0 

Kokku 22 24 11 6 21 4 

Tabel 9. Sõmeru vallas alaealiste poolt toime pandud kuriteod aastatel 2009-2014 (allikas: 
Politsei- ja Piirivalveamet). 

 

Väärtegude eest määratud karistused on olnud järgmised: 

Karistuse liik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Suuline hoiatus 2 7 18 4 1 2 

Hoiatustrahv 0 0 0 0 0 0 

Väärteoprotokoll (rahatrahv) 58 45 28 25 18 5 

Alaealiste komisjon 48 2 3 0 1 0 

Kokku 108 54 49 29 20 7 

Tabel 10. Sõmeru vallas alaealistele väärtegude eest määratud karistused aastatel 2009-
2014 (allikas: Politsei- ja Piirivalveamet). 

 

 

3.9. Laste ja noortega tegelevad asutused 
 

Sõmeru vallas tegeleb laste ja noortega kokku 16 asutust, kus pakutakse häid tingimusi 

huvitegevuseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks, mis eeldatavalt avaldab positiivset mõju 

piirkonna laste ja noorte riskikäitumise vähendamiseks. 

 
o Päeva- ja lastehoid 

Sõmeru valla haldusalas töötab Sõmeru Lasteaed Pääsusilm, kus kahe maja peale töötab 

hetkel kokku 9 rühma, kus käib 174 last. Kohti on lasteaias kokku 230, mis üldiselt vastab 

valla vajadustele, sest käesoleval ajal ei ole lasteaia järjekorras ühtegi last, pigem on 

soovijatele pakkuda vabu kohti koheselt. Lasteaia personal on 38-liikmeline, neist 

pedagoogiline personal 24. Lasteaia tööaeg on 7.00-18.30.    
Lasteaias on pikaajalised traditsioonid erinevate ürituste korraldamisel: rahvakalendri 

tähtpäevad, lasteaia sünnipäev, isade- ja emadepäeva peod, matkad loodusesse, 

külaskäigud Uhtna Hooldekodusse, kevadised ekskursioonid, koolisaatmispeod jne.  

 

o Noortekeskused 
Sõmeru vallas tegutseb kokku 6 noortekeskust: Sõmeru Noortekeskus, Roodevälja 

Noortekeskus, Uhtna Noortekeskus, Ubja Noortekeskus, Vaeküla Noortekeskus ja Näpi 

Noortekeskus (ajutiselt suletud). Valla noortekeskustes saab mängida koroonat, 

lauajalgpalli, playstation- ja lauamänge, kuulata muusikat, vaadata televiisorit ja 



33  

 

videofilme, veeta aega arvutiti taga, tegeleda käelise tegevusega ning  kasutada 

digifotokaamerat.  Noorte vaba aja sisustamiseks korraldavad noortekeskuste eestvedajad 

väljasõite ja kohtumisõhtuid. Igal noortekeskusel on Facebook konto, kus saab jälgida 

nende tegevusi ja plaanitavaid üritusi. Olenevalt asukohast on noortekeskused avatud 

koolinädala peaaegu igal päeval kuni õhtuse ajani. Noortekeskused külastajate puuduse üle 

ei kurda, huvitavaid ettevõtmisi jagub erinevatele vanuserühmadele. 
 

Sõmeru valla noortekeskused on liitunud projektiga  „Riskilaste toetusprogrammi 

rakendamine läbi noortekeskuste“, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 

toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust 2014-2016. Sõmeru 

noortekeskus osaleb 2015. aasta projektis „Murdepunkt“, mille tegevused on suunatud laste 
ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele 

ning selle abil ka ennetustööle. 

 

o Huviringid 

Huviringid tegutsevad valla koolide juures:   

1) Sõmeru Põhikooli juures tegutsevad aine- ja huviringid: ansambel, mudilaskoor, solistid, 
vene keel, kunstiring, sportmängud, rahvatants, pallitrenn, käsipall, arvutiring, kitarriõpe, 

korvpall; 

2) Uhtna  Põhikooli juures tegutsevad aine- ja huviringid: lastekoor, mudilaskoor, 

plokkflööt, solistid, klaveriõpetus, kitarriõpe, male- ja kabering, kunstiring, inglise keele 

ring, rahvatants, kodu-uurimine, nuputamine, arvutiring, robootika, Näitering, 
korvpalliring, käsitöö ja kodunduse ring.  

 

o Spordiklubid 

Vallas tegutsevad järgmised spordiklubid: MTÜ Sõmeru Racing, MTÜ SK Taekwondo WTF 

Virumaa, Virumaa Metsameeste Spordiklubi, MTÜ Rivalte Sport, MTÜ Viru Moto, KF 

Suusaklubi, MTÜ Aluvere Ring. 
 

 

3.10. Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks 
teenuste kättesaadavust 
 

Vallapoolsed toetused on suures osas peretoetused ja seetõttu saavad nendest osa ka 
lapsed. 

 

Põhikooli õpilasele on koolitoit tasuta. Gümnaasiumi astmes õpivad Sõmeru valla noored 

väljaspool valda. Sõmeru vald maksab kaks korda õppeaastas gümnaasiumitoetust Eestis 

asuva gümnaasiumi statsionaarses õppevormis õppiva õpilase õpingutega seotud kulutuste 
(mh ka toitlustamiskulude) katmiseks. Sõmeru Põhikool on liitunud PRIA koolipiima ja 

koolipuuvilja programmidega, Uhtna Põhikool PRIA koolipiima programmiga.  

 

Koolitransport on vallas korraldatud Uhtna Põhikooli kokku 5 liiniga. Perioodil 01.09.2011 

kuni 15.06.2016 on vedajaks OÜ Uus Liin. Sõidugraafiku koostamisel on arvestatud 

koolipäeva alguse ja lõpuga,  koolidesse jõuavad õpilased hommikul kella 8.00-ks, 
pärastlõunased bussiringid toimuvad algusega kell 13.30 ja 15.30.  

 

Lasteaiakohti on Sõmeru Lasteaia mõlemas maja piisavalt, järjekorda pole. Lapsevanema 

avalduse alusel on võimalik taotleda kohatasu ja toiduraha kompenseerimist.  

 
Pikapäevarühmad töötavad nii Sõmeru kui Uhtna Põhikoolides. Vajadus rühmade järgi on 

jätkuvalt olemas. Pikapäevarühma eine on õpilastele tasuta.   

 

Töö- ja puhkelaagrid toimuvad noortekeskuse juhtimisel ja need on väga populaarsed.  

 

Vallas toimib ujumisõpetus. Õpilased saavad ujumise algõpet Vinni Spordikompleksi 
ujulas. Riik toetab 2.-3. klassi õpilaste ujumisõpetust: 2012. a 578 eurot, 2013. a 669,30 

eurot ja 2014. a 409,40 eurot.  Vald maksab laste ujumisõpetusele lisaks riigi dotatsioonile: 
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2012. a 920,58 eurot (osales 28 last), 2013. a 748,25 eurot (osales 33 last), 2014. a 647,63 

eurot (osales 21 last).  

 

Huviringid, mis tegutsevad Sõmeru Põhikoolis,  on järgmised: ansambel, mudilaskoor, 

solistid, vene keel, kunstiring, sportmängud, rahvatants, pallitrenn, käsipall, arvutiring, 

kitarriõpe, korvpall; Uhtna Põhikoolis:  lastekoor, mudilaskoor, plokkflööt, solistid, 
klaveriõpetus, kitarriõpe, male- ja kabering, kunstiring, inglise keele ring, rahvatants, kodu-

uurimine, nuputamine, arvutiring, robootika, näitering, korvpalliring, käsitöö ja kodunduse 

ring. Huviringe ja trenne rahastab Sõmeru vald. 

 

Sõmeru valla poolt lastele suunatud sotsiaaltoetused: 

 Ranitsatoetus, 

 Gümnaasiumitoetus,  

 Lasteaia toidusoodustus,  

 Ühekordsed sotsiaaltoetused lastega peredele. 
 

3.11. Laste subjektiivne tervisehinnang 
 

Ajavahemikul 26.02.-20.03.2015 viis Sõmeru vallavalitsus valla koolinoorte seas läbi 
küsitluse, mille eesmärgiks oli saada ülevaade koolinoorte tervisest ja tervisekäitumisest 

ning neid mõjutavatest teguritest: kokku 27 küsimust noorte terviseseisundi, 

toitumisharjumuste, kehalise aktiivsuse ja riskikäitumise kohta. Uuringu valimis olid 11-

16-aastased noored, kaasatud olid ka väljaspool valda õppijad. Läbiviidud küsitlus oli 

anonüümne, sellele vastamine toimus elektroonilisele ankeedile vastamise teel. Kokku 
laekus 101 uuringu valimisse kuulunud koolinoore vastust. 

 

Vastajate profiili koostamiseks küsiti nende vanust, sugu ja kooli nime, kus hetkel õpitakse. 

Sooliselt oli vastajate hulgas 45% mehi ja 55% naisi, 72 vastajat oli Sõmeru Põhikoolist, 27 

Uhtna Põhikoolist ja 2 Rakvere Gümnaasiumist. Kõige rohkem mehi oli esindatud 14-

aastaste ja naisi 12-aastaste vastajate hulgast. 
 

 
Joonis 33. Sõmeru valla noorte terviseuuringus osalenud soo ja vanuste lõikes (osakaal, %). 

 

Esimesena paluti noortel hinnata oma tervislikku seisundit praegusel hetkel. Enamus 

vastanutest hindas oma tervist väga heaks või heaks, võrdselt 93% naistest ja meestest. 

Rahuldava hinnangu oma tervisele andis 7% vastanud naistest ja väga halvaks hindas oma 

tervist 5% vastanud meestest.  
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Joonis 34. Sõmeru valla koolinoorte hinnang oma tervisele vastamise hetkel (osakaal, %). 

 
Tervisekaebused avaldavad negatiivset mõju nooruki füüsilisele ja emotsionaalsele heaolule 

ning on üheks eluga rahulolu vähenemise põhjuseks vanemates vanuserühmades. 

Terviseseisundi täpsemaks hindamiseks esitati õpilastele küsimused järgmiste 

tervisekaebuste esinemissageduse kohta: peavalu, kõhuvalu, seljavalu, kurbus/masendus, 

ärrituvus, halb tuju vms. Uuringust selgus, et erinevaid valusid on esinenud 69% ja 
negatiivset meeleolu on esinenud 80% küsitluses osalenud noortel.  

 

 
Joonis 35. Sõmeru  valla koolinoorte tervisekaebuste esinemine  (osakaal, %). 

 

Ülekaalulisus noorukieas on diabeedi ja südame-veresoonkonnahaiguste ennustaja 

hilisemas elus, teave ülekaalu levimusest lapseeas aitab prognoosida haiguskoormust 
täiskasvanueas. Küsitlusankeedis paluti õpilastel anda oma kehale subjektiivne hinnang, 

valides ühe järgmistest variantidest: „liiga kõhn“, „kõhnavõitu“, „normaalne“, „paksuvõitu“, 

„liiga paks“. Uuringu andmetel on Sõmeru valla koolinoored valdavalt oma kehakaaluga 

rahul – 66% vastanutest peab oma kehakaalu normaalseks (62% naistest ja 67% meestest). 

Suuremat tähelepanu vajavad need vastajad, kes peavad ennast paksuks või liiga paksuks 

ja kõhnaks või liiga kõhnaks.  
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Joonis 36. Sõmeru  valla koolinoorte subjektiivne hinnang oma kehakaalule (osakaal, %). 

 

Hommikusöök on päeva olulisim toidukord – see varustab organismi energiaga, et laps 

saaks hakata õppima. Sõmeru valla koolinoortest sööb igal hommikul hommikusööki 66% 

vastanutest, 10% väidab, et nad ei söö hommikusööki. Lõunasöögi sööjate ja mittesööjate 

osakaal on tunduvalt parem kui hommikusöögi puhul – vaid 2% vastanutest väidab, et 

jätab lõunasöögi vahele, iga päev sööb sooja sööki 69% vastajatest. Hommikusöögist loobub 
13% nais- ja 7% meesvastajatest.  

 

 
Joonis 37. Sõmeru  valla koolinoorte söömisharjumused (hommiku- ja lõunasöök)  (osakaal, 
%). 

 
Puu- ja köögiviljad sisaldavad palju vitamiine, mineraalaineid ja kiudaineid, seetõttu on neil 

nii laste kui ka täiskasvanute igapäevases toidus oluline osa. Puu- ja köögiviljade söömise 

sagedus on Sõmeru valla koolinoorte seas suurepärane – lausa 40% vastanutest söövad 

puu- ja köögivilju iga päeva ja 31% 5-6 päeval nädalas. Vaid 9% vastanutest sööb puu- ja 

köögivilju harvemini kui kord nädalas või üldse mitte.  
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Joonis 38. Sõmeru  valla koolinoorte söömisharjumused (puu- ja köögivili)  (osakaal, %). 

 
Sageli tühja kõhu kannatamist kodus toidu puudumise tõttu tunnistas 3% vastajatest, 

harva on seda esinenud 19% vastanu puhul.   

 

Koolinoortele esitati ka suuhügieeni puudutav küsimus, et saada teada, kui tihti pestakse 

hambaid. Vastused jagunesid järgmiselt: 52% peseb hambaid üle ühe korra päevas, 41% 
üks kord päevas ja 7% teevad seda kuidas juhtub. Sooliselt on naised usinamad 

hambapesijad kui mehed – 55% peseb hambaid üle ühe korra päevas. 

 

 
Joonis 39. Sõmeru  valla koolinoorte suuhügieeni harjumused  (osakaal, %). 

 

Vähene kehaline aktiivsus õpilaste kasvu- ja arenguperioodil võib põhjustada mitmetes 
arenguvaldkondades tõsiseid terviseprobleeme. Näiteks inaktiivsuse tagajärjeks pole vaid 

puudulik liigutuslik pagas ja kehatunnetus, vaid ilmnevad ka häired hingamiselundkonnas 

ja südame-veresoonkonnas. Ülekaalulisuse ja rasvumise esmaseks põhjuseks on tasakaalu 

puudumine energia omastamise ja selle kulutamise vahel, mis kaasneb järjest sageneva 

istuva eluviisiga. Sõmeru valla koolinoorte uuringus osalenud koolinoortest 6% ei tegele 

nädalas kordagi spordiga, kusjuures enamus neist olid mehed (9% vastanud meestest). 73% 
vastanud naistest ja 49% meestest on füüsiliselt aktiivsed 1-4 päeval nädalas, mida võib 

lugeda igati normaalseks nädalaseks füüsiliseks koormuseks.  
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Joonis 40. Sõmeru  valla koolinoorte hinnang enda füüsilisele aktiivsusele  (osakaal, %). 

 

Koolinoorte üldist aktiivsust näitab ka huviringides osalemise sagedus, mis Sõmeru valla 

koolinoorte seas läbi viidud uuringu alusel on suhteliselt arvestatav. Huviringides osaleb ca 

2/3 vastanutest: 22% 3-5 ja 42% 1-2 päeval nädalas. Huviringides mitteosalejatena oli 

vastajate seas naisi rohkem kui mehi (vastavalt 43% ja 26% uuringus osalenud naistest ja 
meestest).  

 

 
Joonis 41. Sõmeru  valla koolinoorte osalemine huviringides  (osakaal, %). 

 

Eestis on suitsetamine nii noorte kui ka täiskasvanud elanikkonna seas tõsine probleem. 

Tubakatarvitamine on üks olulisemaid haigestumise ja suremusega seotud ennetatavaid 

terviseriske maailmas. Sõmeru valla koolinoortest ei ole suitsetamist proovinud 55% 
vastanute üldarvust. Suitsu proovinutest 41% moodustasid mehed ja 59% naised, 51% 

Sõmeru Põhikooli ja 33% Uhtna Põhikooli uuringus osalenud õpilastest. Sigarettide 

suitsetamise sagedust uuriti küsimusega: „Kui sageli Sa praegu suitsetad?“. 96% 

vastanutest kinnitas, et nad ei suitseta, ülejäänud 4% jagunes vastajate vahel võrdselt 

pooleks nende vahel, kes suitsetavad harvemini kui kord nädalas ja iga päev.  Sooliselt oli 

suitsetamisharjumusega naisi rohkem kui mehi.  
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Joonis 42. Tubakatarvitamine Sõmeru valla koolinoorte hulgas  (osakaal, %). 

 

Noorukite hulgas esineb alkoholi tarvitamist ja purju joomist, mis tekitavad psühholoogilisi 

ja sotsiaalseid probleeme. Noorte alkoholi tarvitamist seostatakse vigastuste, 

liiklusõnnetuste, enesetappude, depressiooni, õppimisvõime languse, vägivalla, vägistamise 

ja kaitsmata vahekordadega, millest viimased suurendavad omakorda riski nakatuda HIV-i 
ja teistesse sugulisel teel levivatesse haigustesse. 71% vastanutest tunnistasid, et on elu 

jooksul alkoholi proovinud, nende hulgas oli naisi rohkem kui mehi (vastavalt 73% ja 69% 

uuringus osalenud naistest ja meestest). Alkoholi tarvitamise sagedust uuriti küsimusega: „
Kui sageli tarvitad alkoholi?“. 90% vastanutest kinnitas, et nad ei tarvita alkoholi, 9% 

tunnistas, et tarvitamist tuleb ette harvemini kui kord nädalas ja 1% tarvitab iga päev. 

 

 
Joonis 43. Alkoholi tarvitamine Sõmeru valla koolinoorte hulgas  (osakaal, %). 

 

79% kõigist vastanutest ei ole ennast kordagi elu jooksul purju joonud, ühe korra on seda 

teinud 8% ja kaks või enam korda 13% vastanud noortest. Vanuseliselt olid ennast purju 

joonud vastajate seas esindatud noored alates 12. eluaastast ning sooliselt oli mehi rohkem 

kui naisi. 
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Joonis 44. Elu jooksul purju joomise sagedus  (osakaal, %). 

 
Vesipiibu suitsetamise populaarsus on Eestis noorukite hulgas viimastel aastatel kasvanud. 

On levinud ekslik arvamus, et vesipiip ei kahjusta tervist, mistõttu vanemad suhtuvad 

sellesse leebemalt või isegi soosivalt. Uuringu andmetel on Sõmeru valla koolinoortest 

vesipiipu suitsetanud 34% vastanutest. Enamikus maades on kanep illegaalne, samas on 

see esimene keelatud uimasti, millega noorukid tutvust teevad. Vahendajate kaudu on see 

õpilastele küllalt kergesti kättesaadav. Kanep mõjutab eelkõige vaimset tervist – 
kõrgendatud meeleolu kõrval võib see tekitada ärevus- ja paanikahooge, pikaajalisel 
tarvitamisel kujuneb sõltuvus, mõnel juhul on seda seostatud skisofreenia avaldumisega. 

Kanepist põhjustatud terviserisk võib sõltuda droogi kvaliteedist, sest uimasti illegaalsuse 

tõttu puudub igasugune kontroll selle üle. Sõmeru valla koolinoortest tunnistas kanepi 

proovimist 8% vastanud noortest. Teisi narkootilisi aineid (kokaiin, LSD, heroiin jt) on 

proovinud vaid 1% vastanud noortest. 
 

 
Joonis 45. Vesipiibu, kanepi ja teiste narkootiliste ainete proovimine Sõmeru valla koolinoorte 
hulgas  (osakaal, %). 

 

13-aastastele ja vanematele oli küsimustikus kaks lisaküsimust noorte seksuaalkäitumise 

kohta. Tänapäeva ühiskonna aktsepteeriv hoiak abieluvälistele seksuaalsuhetele on kaasa 
toonud trendi astuda seksuaalvahekorda üha nooremas eas. Rahvatervise seisukohalt on 

oluline anda teismelistele küllaldaselt teadmisi, et nad oskaksid end hoida sugulisel teel 
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edasikanduvate haiguste ja soovimatu raseduse eest. 7% vastanutest olid olnud 

seksuaalvahekorras ning nendest omakorda 2/3 olid kasutanud kondoomi. 

 

Sarnaselt täiskasvanud valla elanike seas läbiviidud küsitlusega esitati ka koolinoortele 

kolm turvavahendite kasutamisega seotud küsimust: 1) pimedal ajal helkuri kasutamine, 2) 

autoga sõites turvavöö sulgemine (ka tagaistmel istudes) ja 3) kodus töökorras suitsuanduri 
olemasolu. 27% vastanutest kasutab helkurit alati, 64% enamasti, kokku 91%, mis on 6% 

vähem kui täiskasvanud vastajatel. Turvavöö sulgeb autos alati 81% ja enamasti 15%, 

kokku 96%, mis on 4% vähem kui täiskasvanud vastajatel.  

 

 
Joonis 46. Turvavahendite Sõmeru valla koolinoorte hulgas  (osakaal, %). 

 
84% vastanud koolinoore arvates on neil kodus töökorras suitsuandur, 5% vastajatel aga ei 

ole ja 11% jäävad vastuse võlgu. 

4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse. Elu-, 

töö- ja õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised, 

bioloogilised) peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest. 

Eelnimetatud ohuteguritega puutub inimene kokku kas vahetu kontakti või õhu, vee ja 
toidu kaudu. Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib 

ilmneda tihti alles aastate pärast (näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja). 

Sageli mõjutab inimese tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on 

keskkonna mõju tervisele kompleksne ning sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka 

ajast, mille jooksul nad tervist mõjutavad. 

 

4.1. Keskkonna mõjurid 
 

Joogivee kvaliteet 
Elanikkonna kindlustamine ohutu ja tervisliku joogiveega on üks ühiskonna prioriteete. 

Igaühe õigus veele võimaldab realiseerida inimese õigust elule, tervise kaitsele ja 

inimväärikusele. Eesti elanikkond on joogiveega hästi varustatud. Kõigis Eesti linnades ja 

paljudes väikeasulates on joogiveega varustamiseks ühisveevärgid. Terviseameti 2013. aasta 

andmetel kasutab ligikaudu 85,9% elanikest ühisveevärgi vett, ülejäänud osa saab vett 
individuaalsetest madalamatest puur- ja salvkaevudest. Riikliku järelevalve all on 1097 

veevärki. Sõmeru vallas on kokku 10 veevärki, kus Terviseamet regulaarselt mõõdab 

joogivee kvaliteeti. 2014. a novembri-detsembri seisuga vastavad kõik valla territooriumil 

asuvad veevärgid kehtestatud nõuetele, välja arvatud Kohala mõisa veevärk.  Vastavalt 
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Rakvere Reoveekogumisala veemajandusprojektile paigaldati aastatel 2011–2013 ligi 31 

kilomeetrit joogiveetorustikku, sealhulgas asendatakse  10 kilomeetrit olemasolevat halvas 

tehnilises seisukorras olevat joogiveetorustikku. Projekti raames ühendati Sõmeru, Näpi ja 

Roodevälja asulad Rakvere linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga ning nende asulate 

elanikud saavad nüüd tarbida Rakvere Veetöötlusjaama kvaliteetset joogivett.   

 
Avalike randade ja supluskohtade turvalisus 

Sõmeru vallas puuduvad avalikud rannad ja supluskohad.  

 

Heitvee puhastamine 

Sõmeru vallas on neli iseseisvat ühiskanalisatsioonisüsteemi. Sõmeru ja Näpi alevikud 
kuuluvad Rakvere reoveekogumisalasse ning reovesi juhitakse Rakvere linna 

reoveepuhastisse. Ühiskanalisatsioonisüsteem koos reoveepuhastiga on Uhtnas, Kohalas, 

Ubjas ja Vaekülas. Vastavalt Rakvere Reoveekogumisala veemajandusprojektile vahetati 

aastatel 2011–2013 aastal välja amortiseerunud ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni torustikud 

ning rajatised Sõmeru ja Näpi alevikus ning ühendati Sõmeru, Näpi ja Roodevälja asulad 

Rakvere linna ühisveevarustuse – ja kanalisatsioonitorustikuga. 
 

Õhk 

Välisõhk on üks elutähtsatest komponentidest, milleta elu toimimine on füüsiliselt võimatu. 

Sisse saab hingata ka siseõhku, kuid pikalt välisõhust tuulutamata kipub õhk läppama 

ning rikastuma süsihappegaasiga. Seetõttu on värske välisõhk ääretult oluline, kuna 
saastunud välisõhu sissehingamisel on pikas perspektiivis omad tagajärjed tervislikus 

mõistes. Välisõhu pidevseire andmetele on Eesti õhk valdavalt puhas. Viimaste aastate 

seiretulemused näitavad, et probleemiks Eesti välisõhus on peened osakesed, eriti 

kütteperioodil. Peamised peente osakeste allikad on sõidukite heitgaasid, ahiküte, 

katlamajad ja tööstusettevõtted. Peened osakesed on ühed eluea lühendavad komponendid 

välisõhus. Statistikaameti andmetel on Eestis paikne koormus varasemaga võrreldes 
oluliselt vähenenud: 2011. aasta summaarne välisõhu heitmekoormus oli  155 919 tonni, 

2013. aastal 114 539 tonni. Kuigi välisõhu saastetasemelt on Lääne-Viru maakond Ida-

Virumaa ja Harjumaa järel kolmandal kohal ning seda nii 2011. kui 2013. aasta riiklike 

mõõtmistulemuste alusel, moodustub Lääne-Virumaa saaste kogu riigi saastest üsna 

minimaalse protsendi (ca 4%).  
 

   
Joonis 47. Paiksetest saasteallikatest välisõhku paisatud heide 2011. aastal ja 2013. aastal 
(allikas: Statistikaamet). 

 

Lääne-Virumaa välisõhku kasutab 140 käitist, kellel on antud selleks vastav luba (107 
välisõhu saasteluba ja 33 keskkonnakompleksluba). Tegevusalade lõikes omavad enim lube 

maakonna soojatootjad (katlamajad) ja järgmise rühmana töötleva tööstuse ettevõtted, kuhu  

kuuluvad kõik ettevõtted, kes tegelevad mingis mõistes tootmisega, olgu selleks siis 

ehitusmaterjalid, mootorsõidukite osad, puitelemendid ja muu säärane. Sõmeru valla 

töötleva tööstuse ettevõtetest on selles rühmas esindatud Rakvere Lihakombinaat ja  Stora 

155919 

133700 

6200 5900 

114539 

86869 

5442 4934 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Eesti Ida-Virumaa Harjumaa Lääne-Virumaa

To
n

n
i a

as
ta

s 

2011 2013



43  

 

Enso Eesti AS. Kokku tegutseb Sõmeru vallas 19 käitist,  kes omavad kas välisõhu 

saasteluba või kompleksluba, mille alusel asetub vald 28 käitisega Rakvere linna järel 

teisele kohale (kolmas on Tapa vald 12 käitisega). Samas õhu mõistes kõige saastunum 

omavalitsus Lääne-Virumaal on Kunda linn koos Kunda Nordic Tsement AS-ga, järgneb 

Rakke vald, kus põhiline saaste pärineb Nordkalk AS lubjatehasest. Sõmeru valla aastane 

heitkogus 2013. aastal oli 10,9 tuh tonni. 
 

 
Joonis 48. Atmosfääri saaste koormus (tuhat tonni) omavalitsuseti 2013. aastal (allikas: 
Statistikaamet). 

 

Kõige suurema osa Lääne-Virumaa saastest statistikaameti 2013. a andmeil moodustab 
lämmastikoksiid (30%), järgnevad süsinikoksiid ja vääveldioksiid. Suurim osa 

lämmastikdioksiidi,  süsinikoksiidi ja väävli heidet pärineb Kunda Nordic Tsemendi 

tootmistegevusest. 

 

 
Joonis 49. Saasteainete osakaal (%) Lääne-Virumaa välisõhus 2013. aastal (allikas: 
Statistikaamet). 

 

Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Jäätmekäitluse korralduseks on Sõmeru vallavolikogu kinnitanud 11.06.2014. a määruse 
nr 16  „Sõmeru valla jäätmehoolduseeskiri“, 13.08.2014. a määruse nr 19 „Korraldatud 

jäätmevedu“ ning koostanud Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014-2020. Korraldatud 

jäätmeveoga on liitunud 100% majapidamistest, samuti valla territooriumil paiknevad 

olmejäätmeid omavad ettevõtted. Sõmeru valla  haldusterritoorium moodustab ühe 
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jäätmeveopiirkonna. Jäätmeveo ainuõigus on Sõmeru vallas alates 02.05.2015 antud MTÜ-

le Lääne-Virumaa Jäätmekeskus, kelle poolt korraldatud hanke võitis OÜ Ekovir.   

 

Sõmeru valla territooriumil prügila puudub. Eriliiki jäätmete vastuvõtt toimub Vinni valla 

territooriumil MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus kuuluvas prügilas. Tasuta võetakse 

elanikkonnalt vastu akusid ja patareisid, eelsorteeritud pakendit, puitu, oksi, metalli, 
vanarehve, kompleksseid elektroonikaseadmeid. Ohtlikud jäätmete vastuvõtt on elanikele 

samuti tasuta, nende eest tasub Sõmeru vald.  

 

Kaevandamise tagajärjel tekkinud mõjurid 

2000. aasta mais esitas  AS Kunda Nordic Tsement  Keskkonnaministeeriumile taotluse 
põlevkivi karjääriviisiliseks kaevandamiseks tsemenditehase tarbeks Ubjas.  Algatati 

keskkonnamõjude ekspertiis, mille tulemused kinnitati pärast diskussioone ja arutelusid 

Ubja elanikkonnaga ja Sõmeru vallavalitsusega. Taotlus rahuldati ja alustati karjääri 

rajamise töödega. Karjäär avati 2005. aastal. Käesoleva ajani ei ole vallavalitsusele laekunud 

ühtegi kaebust kaevandustegevuse kohta. 

 
AS Kunda Nordic Tsement esitas 2010. aastal Keskkonnaministeeriumile kaevandamise loa 

taotluse tsemendilubjakivi ja kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandamiseks Sõmeru vallas, 

Toolse-Lääne lubjakivikarjääris. Loa taotluse menetlemisel viidi läbi keskkonnamõju 

hindamine, mille tulemusena koostati aruanne. Aruande peatükis 6 ja tabelis 19 on toodud 

keskkonnamõju leevendavad meetmed, mille põhjal on koostatud loa täiendavad 
tingimused.   Maavara kaevandamisloa taotlus, loa andmise otsus ja loa eelnõu 

avalikustamine toimus ajavahemikul 6.-31. augustini 2014 Sõmeru keskusehoones  ja valla 

veebilehel. Sama tähtajani sai esitada Keskkonnaministeeriumile ettepanekuid ja 

vastuväiteid. Käesoleval ajal on taotluse menetlemine Keskkonnaministeeriumis lõpusirgel. 

 

Muud mõjurid 
20.06.2014. aastal algatati detailplaneeringu koostamine Roodevälja külas Paekarjääri 

kinnistule motospordikeskuse rajamiseks. Motospordiga kaasnevatest häiringutest on 

olulisimaks müra teke ja levik ümbruskonna elamualadele. Sõmeru vallavalitsus on 

detailplaneeringule tellinud keskkonnamõju strateegilise hindamise ning Alkranel OÜ poolt 

on läbi viidud motospordikeskuse kasutamisest tuleneva müra modelleerimine. Tiheda 
kasutamise korral võib lähimate põhja jäävate eluhoonete alal esineda müra piirtaseme (60 

dB) ületamist. Seetõttu on juba ette nähtud meede (keskuse kirdenurka, kõrghaljastusega 

pinnasest mürasein), mis ilmselt tagab müra vähendamise lubatud normide piiridesse. 
Tolmu tekke vältimiseks on ette nähtud radasid niisutada, mis on antud juhul piisav. 

Esialgse plaani kohaselt korraldataks autokrossi rajal keskmiselt 8 võistlust aastas (kuni 40 

võistlejat ja 500 pealtvaatajat), hiljem on oodata võistluste arvu minimaalset suurenemist. 
Treeninguid autokrossi rajal toimub, kuid vähem kui motokrossi rajal. Motokrossi rajal 

nähakse ette keskmiselt 25 treeningsõitjat nädalas. Motokrossi rajale oodatakse 

võistlusüritusi vähemalt 10 aasta jooksul (kuni 200 võistlejat ja 500 pealtvaatajat). Mõlemat 

rada samaaegselt ei kasutata. Võistlused ja treeningud toimuksid aasta läbi. Kõik võistlused 

ja treeningud lõppeksid hiljemalt 19:00. 
  

 

4.2. Transport ja teedevõrk 
 

Ühistransport 

Regulaarne bussiühendus Rakvere linnaga on tagatud kokku nelja maakonnaliiniga, mis 

läbivad valla keskusi ja külasid.  Mõned külad (nt Varudi-Altküla) pole ühistranspordiga  

hõlmatud. Esimene buss väljub Sõmeru alevikust kell 6.30 ja viimane kell 18.55, Rakverest 

Sõmeru suunal väljub viimane buss kell 18.30. Kuna Sõmeru alevik asub Tallinn-Narva 
mnt ääres, peatuvad Sõmerul ka Tallinna ja Narva suunal sõitvad kaugliinibussid (6 korda 

päevas Tallinna, 7 korda päevas Narva).  Kehtiv sõidugraafik ei rahulda elanike vajadusi, 

sest hilisemal ajal ei saa ühistranspordiga liikumiseks võimalused puuduvad (teater, kino). 
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Sõmeru valda läbib Tallinn-Narva raudtee, aga ühtegi rongipeatust valla territooriumil ei 

ole. Rong on sobiv ühistranspordivahend Tallinna saamiseks, selleks peab aga eelnevalt 

Rakvere linna sõitma.  

 

Transpordi intensiivsus 

Sõmeru valda läbivad kaks suuremat maanteed: Tallinn-Narva ja Sõmeru-Rakvere-Pärnu. 
Mõlemal maanteel on liiklusintensiivsus suur. Asulate piirides on märkidega reguleeritud 

kiiruspiirang, mis muudab jalakäijale liiklemise tee ääres natuke turvalisemaks. 

Kaubavedude transiiti läbi asulate ei toimu.   

 

Tänavavalgustus 
Sõmeru vallas on tänavavalgustusega kaetud Sõmeru alevik, Uhtna alevik, Näpi alevik, Ubja 

küla, Vaeküla küla, Ussimäe küla, Kohala küla, Varudi-Vanaküla ja osaliselt Aresi küla. 

Valgustatud tänavate ja teede kogupikkus on 11,7 km. Kõik valgustid, välja arvatud Näpi 

alevikus, on vahetatud kaasaegsete energia säästlike 100 W naatriumvalgustite vastu. 

Nüüdseks on ka Näpi alevikus 100W naatriumvalgustid. Tänavavalgustuse juhtimine 

toimub kaasaegsete hämaralülititega. Maakaabeliinidega on rajatud Sõmeru ja Näpi 
tänavavalgustus, osaliselt ka Ussimäe ning Roodevälja. Tänavavalgustuse olemasolevad 

maakaabelliinid on enamuses vanad ja vajavad renoveerimist. Osaliselt on maakaabeliini 

renoveeritud Sõmerul (Puiestee ja Kooli tänavad). Uhtna, Ubja, Vaeküla, Kohala ja osaliselt 

Ussimäe ning Roodevälja tänavavalgustuse liinid on rajatud õhuliinidega. Ubja, Kohala, 

Ussimäe ja Roodevälja õhuliinid on hiljuti täielikult renoveeritud ja heas seisukorras. Uhtna 
alevikku on jäänud osaliselt vanu isoleerimata õhuliine (nn paljasõhuliinid), mis vajavad 

välja vahetamist kaasaegsete isoleeritud amka-liinide vastu. Näpi tänavavalgustuse liinid on 

täielikult amortiseerunud, enamus valgusteid on vanad ja suure elektritarbimisega ning 

vajavad väljavahetamist. Maakaablid on veel jäänud vanad, mastikaablid vahetati välja 

koos valgustitega.  

 
Kergliiklusteed 

Valgustatud ja valla poolt korras hoitavaid kergliiklusteid on Sõmeru valla territooriumil 5,2 

km. Kõnni- ja jalgteede võrgustikud asuvad järgmistes piirkondades: Sõmeru alevikus, Näpi 

alevikus, Ussimäe külas, Ubja külas. Uute kõnni- ja jalgteede võrgustikud on planeeritud 

rajada järgmiste marsruutidega: 
o Sõmeru – Koovälja – Kohala – Uhtna; 

o Sõmeru – Ubja; 

o Sõmeru – Vaeküla; 

o Sõmeru – Näpi – Roodevälja; 

o Uhtna – Sämi; 

o Lihakombinaat – Rakvere; 
o Roodevälja – Rakvere Põhjakeskus; 

o Ubja – Uhtna. 

 

Maanteeametile on esitatud soov rajada riigimaanteede äärde kergliiklustee suunal Uhtna-

Kohala-Sõmeru-Rakvere, nimetatud tee ühendamine Sõmeru kooli kergliiklusteega on 
strateegiliselt tähtis. 

 

4.3. Kuriteod 
 

Kuritegevus Sõmeru valla territooriumil on viimase 6 aasta lõikes olnud langustrendis: 

2009. aastal registreeriti vallas kokku 98 kuritegu, 2014. aastal 63 kuritegu (vähenemine 

35%). Aastatel 2009-2014 pandi Sõmeru vallas kõige enam toime varavastaseid kuritegusid, 

millele järgnesid isikuvastased kuriteod ning märkimisväärne arv liikluskuritegusid.  
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Joonis 50. Sõmeru vallas registreeritud kuriteod aastatel 2009-2014 (allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet). 

 
Sõmeru vallaga sarnane olukord toimepandud kuriteo liikide osas on iseloomulik ka kogu 

Eestile ja Lääne-Virumaale. Kõige enam pannakse toime varavastaseid kuritegusid (osakaal 

2014. a 60-68%), kuigi neid jääb aastate lõikes vähemaks, mille üheks põhjuseks on 

inimeste suurem tähelepanu oma vara kindlustamisele. Jätkuvalt kasvutrendis on kogu 

Eestis aga isikuvastased kuriteod (kasv 23%). Murettekitav on liikluskuritegude arv, mis 
Lääne-Viru maakonnas 2014. aastal kasvas märgatavalt, ületades 2013. aasta taseme 35 

juhtumiga.   
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Isikuvastased 
kuriteod 

4338 258 4878 261 5346 344 5598 301 5662 255 

Varavastased 
kuriteod 

28 982 1229 23 327 1083 21 735 968 20 478 829 19 002 720 

Liikluskuriteod 3286 151 3630 197 3490 194 3504 178 3255 213 

Kokku 36 606 1638 31 835 1541 30 571 1506 29 580 1308 27 919 1188 

Tabel 11. Täiskasvanute poolt toime pandud kuriteod 2010-2014 Lääne-Virumaal ja Eestis 
(allikas: Politsei- ja Piirivalveamet). 

 

4.4. Inimkannatanutega liiklusõnnetused ja tulekahjud 
 

Aastatel 2000-2014 toimus Sõmeru valla haldusterritooriumil kokku 141 
inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 26 korral otsasõit jalakäijale ja 3 korral 

kokkupõrge jalgrattaga. Nimetatud perioodil hukkus liiklusõnnetustes 15 ja sai vigastada 

200 inimest. Alates 2005. aastast ei ole vallas toimunud ühtegi kokkupõrget jalgrattaga ja 

jalakäijatele otsasõidud on samuti pigem vähenenud, mille üheks põhjuseks on uute 

kergliiklus- ja kõnniteede rajamine valla asustatud piirkondadesse. Liiklusõnnetustes 

hukkunute keskmiseks arvuks on 1 hukkunu ja vigastatute keskmiseks arvuks on 13 
vigastatut vaadeldava perioodi iga aasta kohta, mis on igal juhul siiski liiga kõrge näitaja.  

 

Kokku registreeriti ajavahemikul 2010-2014 Sõmeru valla territooriumil 60 liiklusõnnetust, 

millest 31 juhul oli tegemist inimkannatanuga. Alevikes ja külades registreeriti kokku 15 

liiklusõnnetust. Kõige rohkem  inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtus eelpool mainitud 
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ajavahemikul valda läbival suure liiklustihedusega Tallinn-Narva mnt-l, kus toimus 15 

inimkannatanuga liiklusõnnetust 27-st. 

 

 
Joonis 51. Inimkannatanutega liiklusõnnetused, neis hukkunute ja vigastatute arv Sõmeru 
vallas aastatel 2000-2014 (allikas: Maanteeamet). 

 

Aastatel 2000-2014 registreeriti Sõmeru valla territooriumil kokku 402 tulekahju, kõige 

tulekahjuderohkemad aastad olid 2002 ja 2006.  

 

 
Joonis 52. Päästeteenistuste registreeritud tulekahjud Sõmeru vallas aastatel 2000-2014 
(allikas: Statistikaamet). 

 
Alates 2009. aastast on suitsuandur Eestis kohustuslik ning selle eesmärgiks on vähendada 

tules hukkunute arvu. Päästeameti maakondliku statistika andmetel hukkus tulekahjus 

Lääne-Virumaal 2011. aastal 10, 2012. aastal 2, 2013. aastal 0 inimest. 2014. a hukkus 

tulekahjus 3 inimest, neist 1 Sõmeru vallas Ubja külas, kui jaanuarikuus põles Kohala 

maanteel asuva korterelamu teisel korrusel korter. Kustutustööde järgselt tuvastati, et 
korteris puudus kohustuslik suitsuandur. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liiklusõnnetustes vigastatud 10 22 13 5 20 14 24 32 7 13 5 13 7 5 10

Liiklusõnnetustes hukkunud 3 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 1

..Kokkupõrge jalgrattaga 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

..Otsasõit jalakäijale 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 0 2 0 0 1

Kõik inimkannatanutega liiklusõnnetused 9 13 9 5 14 11 16 19 5 8 5 10 4 5 8
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4.5. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ja alkoholi müüvad 

kauplused 
 

Oma alkoholipoliitikat Sõmeru vallal välja töötatud ei ole, otsuste langetamisel ja 

tegevussuundade kavandamisel lähtutakse üleriigilisest seadusandlusest ja poliitikast ning 

valla arengukavast. 
 

Sõmeru  vallas omavad alkoholimüügiluba 5 hulgikaubandus-, 5 jaekaubandus- ning 4 

toitlustusettevõtet. 

 

Probleeme alkoholi kuritarvitamise ja sellest tulenevate tagajärgedega esineb nii 

täiskasvanute kui noorte seas. Noortele mõeldud ennetusmeetmetena toimivad mitmekesine 
huviharidus ja vaba aja veetmise võimalused, lisaks toimuvad koolides loengud 

sõltuvusainete mõjust nii noortele kui täiskasvanutele.  

 

4.6. Kõrgendatud riskiga objektid 
 

Vastavalt Siseministri 4. juuni 2006 aasta määrusele nr 4 „Objektide loetelu, mille 

tuleohutusülevaatus viiakse päästeasutuse poolt läbi vähemalt üks kord aastas“ viiakse 

Lääne-Viru maakonnas tuleohutuülevaatus läbi 222 objektil (haridus-ja 
hoolekandeasutused, tööstushooned, samuti objektid, kus on võimalik suurte rahvahulkade 

kogunemine). Eelnimetatud objektidel on nende valdajate poolt kehtestatud 

tuleohutusjuhendid, mis sisaldavad muuhulgas tegevusjuhiseid erinevates ohuolukordades 

käitumiseks. Kemikaaliseaduse mõistes tegutseb Lääne-Virumaal 53 ohtlikku ja 3 

suurõnnetuseohuga (B kategooria) ettevõtet. Võimalikele hädaolukordadele reageerimiseks 

on ettevõtted juhindudes Siseministri 12. mai 2003. aasta määrusest nr 55 „Ohtliku ja 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise 

plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu 

pidamine“ koostanud hädaolukorra lahendamise plaanid, mis sisaldavad muuhulgas ka 

elanikkonna teavitamisskeeme.  

 
Sõmeru valla kõrgendatud riskiga objektid on: Rakvere Lihakombinaat ja Alexela 

bensiinijaam.  

 

4.7. Kriisireguleerimisskeemide olemasolu 
 

Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis on ette valmistatud ja võimalik kasutusele 

võtta, kui on vaja tagada kogukonna turvalisus hädaolukorras/kriisiolukorras. 

Kriisireguleerimise eesmärk on tagada inimeste ja vara suurem turvalisus, riigi suurem 

julgeolek, õnnetustele ja sündmustele reageerimise suurem võimekus. Kohaliku 
omavalitsuse ülesanne on korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes vallaelanike 

õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.  

Omavalitsuse kriisikomisjon toetab selle seadusesätte täitmise võimalikkust erinevate 

kõrvalekallete korral. Sõmeru vallavalitsuse 12.03.2012. a korraldusega nr 94 on kinnitati 

Sõmeru valla kriisikomisjoni uus koosseis, mille esimeheks on vallavanem Peep Vassiljev.    

 
 

4.8. Tööõnnetused 
 
Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja poolt antud 

ülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul 

tööandja huvides tegutsemise ajal.  

 

Tööinspektsiooni andmetel toimus 2013. aastal Lääne-Viru maakonnas 334 tööõnnetust, 
millest 284 juhul said töötajad kerge kehavigastuse, 48 juhul raske kehavigastuse ning 2 

tööõnnetust lõppes töötaja surmaga. Võrreldes 2012. a on registreeritud tööõnnetuste arv 

vähenenud 28 juhtumi võrra. 
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Joonis 53. Lääne-Virumaal registreeritud tööõnnetused aastatel 2005-2013 (allikas: 
Tööinspektsioon). 

 
Tervisekahjustuse raskusastme lõikes registreeriti 2013. a 85% tööõnnetustest kergete 

tööõnnetustena. Positiivsena saab välja tuua, et kergete tööõnnetuste osakaal kogu 

tööõnnetuste arvust on viimase viie aasta jooksul püsinud suhteliselt stabiilsena, mis viitab 

tööõnnetuste varjamise vähenemisele. Raskete tööõnnetuste arv vähenes võrreldes 2012. 

aastaga 6 juhtumi võrra ja surmaga lõppenud tööõnnetusi registreeriti ühe võrra vähem kui 

aasta tagasi. Suhtarvuna 100 000 töötaja kohta on Tööinspektsiooni andmetel suurima 
tööõnnetuste arvuga maakonnaks Lääne-Virumaa. Läbi aastate on Lääne-Virumaa 

tööõnnetuste arvu iseloomustanud ühest küljest väga heal tasemel tööõnnetustest 

teatamine arstide ja tööandjate poolt, seda eriti kergete tööõnnetuste osas ning teisalt 

hõivatute arv maakonnas. 2013.a oli Statistikaameti andmetel Lääne-Virumaal tööga 

hõivatuid 27 100, kuid tööõnnetusi registreeriti kokku 334. Seega ei ole Lääne-Virumaa just 
suurima tööhõivega maakond Eestis, kuid seal paiknevad sellised suured tööstused nagu 

toiduainete- ja puidutööstus, kus paraku toimubki rohkem tööõnnetusi kui vähemohtlikel 

tegevusaladel. 

 

  

4.9. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 
 

Sõmeru valla huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad erinevate sihtgruppide lõikes on 

järgmised: 
 

o Lastele ja noortele toimuvad huvitegevuse ringid valla koolide juures ning nendes 

osalejate arv on aastate lõikes püsinud stabiilsena. Sõmeru Põhikoolis töötab 

huvijuht. Laste ja noorte huve ning vajadusi arvestavateks vaba aja veetmise 

kohtadeks on ka vallas tegutsevad 6 noortekeskust, kus kõigis on välja kujunenud 
omad traditsioonid ja lemmiktegevused. Koolide juures tegutsevad huviringid 

toimuvad valdavalt koolipäeva ulatuses, noortekeskused on avatud kauem, kuid 

siiski arvestatakse teenuse kättesaadavuse osas laste normaalse kojujõudmise ajaga. 

o Täiskasvanutele (s.h eakatele) toimuvad huviringid valla külakeskustes Ubjas ja 

Vaekülas. Kõige mitmekesisemad võimalused huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks 

on Sõmeru keskusehoones, kus klubisaalis toimuvad üritused ja tegutsevad 
huviringid. Sõmeru keskusehoones tegutseb ka päevakeskus,   kus on käivitunud 

seenioride seltsitegevus ja töötavad huviringid eakamatele inimestele. Ubja 

päevakeskuses korraldatakse üritusi ja pakutakse vaba aja veetmise võimalusi Ubja 

piirkonna eakatele. Inimeste osavõtt valla poolt pakutavatest võimalustest on läbi 

aastate olnud aktiivne. Sõmeru valla kaks raamatukogu Uhtnas ja Sõmerul pakuvad 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kõik tööõnnetused 334 347 369 449 312 327 308 362 334

..Kerged tööõnnetused 261 252 265 366 268 288 262 305 284

..Rasked tööõnnetused 73 95 101 79 43 39 44 54 48

..Surmaga lõppenud tööõnnetused 0 0 3 4 1 0 2 3 2
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elanikele kirjanduse ja perioodika kojulaenutust ja korraldavad näitusi. Uhtna 

raamatukogus viiakse läbi tervisedenduse-, liiklus- ja tuleohutusteemalisi loenguid.   

 

 

4.10. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 
 

Sõmeru valla üldkasutatavad spordirajatised on järgmised: 

o Sõmeru Noortekeskuse võimla 

Sportimisvõimalused: võrkpalli, korvpalli, saalihoki, tennise, sulgpalli, lauatennise 
mängimise võimalus ja jõusaali kasutus.  

o Sõmeru Põhikooli spordisaal 

Sportimisvõimalused: korvpalli, võrkpalli, käsipalli, saalihoki ja tennise mängimise 

võimalus. Spordisaal töötab aastas 9 kuud, kuuel päeval nädalas. Õpilaste kehalise 

kasvatuse tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile. Õpilaste treeningrühmi on 4, kokku 10 
tundi nädalas, treeningrühmades käib kokku 66 õpilast. Täiskasvanud mängivad korv-, 

võrk- ja käsipalli, saalihokit ning tennist. 

o Sõmeru Põhikooli staadion 

Sportimisvõimalused: staadion jalgpalli mängimiseks ja kergejõustikuga tegelemiseks, 

korvpalliplatsi olukord on mitterahuldav. Staadionil toimuvad õpilaste kehalise kasvatuse 

tunnid vastavalt tunniplaanile.  
o Ubja Vaba Aja Keskuse spordiplatsid (valdaja MTÜ Sõmeru Start) 

Sportimisvõimalused: Skateväljak, rannavolle- ja korvpalliväljak. Ekstreemspordiväljakul 

saavad noored sõita BMX jalgratastega. 

o Uhtna Põhikooli võimla 

Sportimisvõimalused: pallimängude võimalus (korv- ja võrkpall). Võimlas toimuvad õpilaste 
kehalise kasvatuse tunnid vastavalt tunniplaanile. Õpilaste treeningrühmi on 1, kokku 2 

tundi nädalas, kus käib kokku 15 õpilast. Täiskasvanute rühmi on 2, naisvõimlemine ja 

meeste võrkpall. 

o Uhtna tervise- ja spordipark (valdaja MTÜ Uus Uhtna) 

Sportimisvõimalused:  korv-, võrk- ja jalgpalliväljak, liikumisrajad, mängudeväljak, 

virgestusväljak. Virgestusväljakul saab tegeleda harrastusvõimlemisega, normaalmõõtmetes 
võrk- ja korvpalliväljakud on väga heas seisukorras, viimasel on võimalik mängida ka 

tänavakorvpalli. Liikumisraja pikkus on 300 m ja see on täies ulatuses valgustatud. Talvisel 

perioodil on võimalik harrastada ka suusasporti, seda 1 km pikkusel valgustatud 

suusarajal. 

 
Sõmeru valla üldkasutatavad terviserajad on järgmised: 

o Uhtna tervise- ja spordipargi suusarada 

o Sõmeru suusarada 

 

Spordirajatised on avalikuks kasutamiseks kõigile, kes tunnevad rõõmu liikumisest. 

Sõmeru vallas on soodsad looduslikud tingimused mitmesuguste spordialade viljelemiseks  
ning vald toetab erinevate spordiürituste korraldamist ja sportlaste võistlustel osalemist.  

 

 

4.11. Sõmeru valla elanike küsitlus 
 

Sõmeru valla terviseprofiili koostamise raames viis Sõmeru vallavalitsus läbi valla 

täiskasvanud elanike (17+) seas küsitluse, millel oli kaks eesmärki: 1) selgitada välja elanike 

üldine rahulolu eluga Sõmeru vallas, kaardistada kõige probleemsemad valdkonnad ja 
koguda vallakodanike ideid ning ettepanekuid, millega vallavalitsusel tuleks arvestada, 2) 

saada ülevaade vallaelanike üldisest terviseseisundist ja tervisekäitumisest (analüüsi vt 

alapeatükk 5.3.).  

 

Küsitlusele vastamine toimus ajavahemikul 26.02.-20.03.2015 ning selle sihtrühmaks olid 

valla täiskasvanud elanikud alates 17. eluaastast. Uuringus osalemine oli valla elanikele 
vabatahtlik, küsimustik oli elektrooniliselt saadav valla kodulehel ja paberkandjal valla 

allasutustes. Kokku laekus 115 ankeeti, mis moodustab 3,8% valla täiskasvanud elanikest 

vanuses 17+.  
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Küsitluses osalenute profiil 

Vastanutest 72% moodustasid naised ja 28% mehed. Kõige aktiivsemad vastajad olid 

vanuses 40-64 eluaastat (42%), kellele järgnesid 25-39-aastased vastajad (37%), vähem 

osales üle 65-aastaseid vastajaid (17%), veelgi tagasihoidlikumaks kujunes 17-24-aastaste 

vastajate osakaal (4%). Küsitlusele vastanutest 44% oli kõrgharidus, 42% kesk- või 

keskeriharidus, alg-või põhiharidus oli 9% ja kutseharidus 5%. Elukoha järgi olid kõige 
arvukamalt esindatud Sõmeru ja Uhtna alevikud, 1 protsendipunktiga olid esindatud Aresi, 

Jäätma, Koovälja, Rägavere, Sämi ja Varudi külad. Kokku osales vastajaid 16 valla 

asustatud punktist, mis moodustab ca 52% valla alevike ja külade koguarvust. 

 

 
Joonis 54. Küsitluses osalenute osakaal valla alevike ja külade lõikes (%). 

 

Vastajatest 46% moodustavad väga suure staažiga vallakodanikud, kes on Sõmeru vallas 

elanud üle 20 aasta, 26% on elanud vallas 10-20 aastat, 14% sünnist saati, 11% vahemikus 

3-9 aastat ja 3% vastanutest on elanud Sõmeru vallas alla 3 aasta. 

 
Küsitluse sisulise poole juhatas sisse küsimus, millega paluti hinnata enda üldist rahulolu 

Sõmeru valla kui elukeskkonnaga. 93% vastanutest on rahul Sõmeru valla elukeskkonnaga.  

 

 
Joonis 55. Küsitluses osalenute rahulolu Sõmeru valla kui elukeskkonnaga (osakaal, %). 
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Kõrge on ka vastanute huvi määr vallas toimuva vastu - 98%. Väheseks hindas oma huvi 

vallas toimuva vastu 2% vastanutest, ülejäänud vastusevariandid (üldse mitte ja ei oska 

vastata) olid kasutamata. 

 

 
Joonis 56. Küsitluses osalenute huvi määr vallas toimuva vastu (osakaal, %). 

 

Järgnevalt olid vastajatele hindamiseks välja pakutud vallas toimuva kohta erinevad 

informatsiooni ammutamise kanalid, mida paluti hinnata neljasel skaalal. Konkurentsitult 
kõige populaarsem infokanal on vallaleht Sõmeru Sõnumid, infot aitavad levitada ka 

pereliikmed, naabrid ja tuttavad, noorem vastajaskond eelistab valla kodulehte ja Facebook 

kontot. 

 

 
Joonis 57. Küsitluses osalenute infokanalite eelistused (osakaal, %). 

 
Konkreetsemalt olid järgmisesse küsimusse koondatud 26 erinevat teenust/valdkonda, 

millega rahulolu paluti vastajatel hinnata. Enim rahulolevaid hinnanguid (väga rahul ja 

pigem rahul) said järgmised teenused/valdkonnad: avalik kord, turvalisus (90%), 

jäätmehooldus (85%), sideteenused ja looduskeskkond (mõlemad 81%), kulutuur ja 

meelelahutus ning tänavavalgustus (80%), vallaametnike töö ning heakord ja haljastus 

(76%). Enim rahulolematuid hinnanguid (pigem ei ole rahul ja üldse ei ole rahul) said 
järgmised teenused/valdkonnad: kergliiklusteed (40%), töö leidmise võimalused ning teede 
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ja tänavate korrashoid (mõlemad 28%), heakord ja haljastus (22%), elamu- ja 

kommunaalmajandus (21%), turismi korraldus (18%). Oluline on välja tuua ka need 

valdkonnad, millega vastajate kokkupuude on olnud kõige väiksem: turismi korraldus 

(66%), erivajadustega inimeste tugiteenused (58%), töö leidmise võimalused (50%), eakate 

tugiteenused, hoolekanne (45%), sotsiaalhoolekanne ja –teenused ning lasteaed, lapsehoid 

(44%). 
 

 
Joonis 58. Vastajate rahulolu erinevate teenuste/valdkondadega (osakaal, %). 

 

Üle pooled vastajatest (51%) leidsid, et neil on piisavalt võimalusi kaasa rääkida valla elu 
korraldamisel, üle kolmandiku vastajatest (37%) ei osanud sellele küsimusele vastata, 12% 

arvas, et neil vastav võimalus puudub. Vallakodanikelt ideede ja ettepanekute kogumise 

eesmärgil paluti vastajatel valida kuni 5 nende jaoks kõige olulisemat valdkonda, mille 

lahendamisega peaks vallavalitsus eelkõige tegelema. Tulemustest tekkis järgmine pingerida 

kõige rohkem valikuid saanud valdkonnast alustades:  
 

Kõnni- ja jalgrattateede ehitamine 71 

Teedeehitus ja -remont 50 

Turvalisuse tagamine 43 

Puhta (saastamata) keskkonna hoidmine 37 

Kultuuri- ja spordielu ning muude vaba aja veetmise võimaluste 

edendamine 

36 

Ettevõtluse arengu soodustamine 35 

Heakorra parandamine 34 

Spordi- ja mänguväljakute rajamine 30 

Parkide ja rohealade kaasajastamine 25 

Laste huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine 23 

Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamine 23 

Ühistranspordi arendamine 17 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võimaldamine 16 

Kodanikuühenduste tegevuse toetamine 16 
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Lasteaedade ja koolide tingimuste kaasajastamine 15 

Tervishoiuteenuste kättesaadavus 14 

Haridusasutuste töö korraldamine, haridusvõimaluste mitmekesistamine 13 

Erinevate elukondlike teenuste (pesumaja, torulukksepp, prügivedu) 
kättesaadavus 

13 

Parem informeerimine valla elust 6 

Tabel 12. Valdkondade pingerida, millega vallavalitsus peaks tegelema. 

 

5. TERVISLIK ELUVIIS 
 

Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike, sotsiaal-majanduslike ja 

psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära, milliseid tervist puudutavaid 

otsuseid inimene langetab ja kuidas inimene enda ja teiste tervise suhtes käitub. Tervisliku 

eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkondade esindajatega koostöös viia ellu 

abinõud terviseteadlikkuse ja tervist toetava keskkonna kujundamiseks. Tuleb suurendada 
kehalist aktiivsust soodustavate võimaluste ja täisväärtusliku toidu kättesaadavust, 

vähendada sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavust ja nõudlust nende järele ning 

soodustada turvalist käitumist liikluses, olmes ja vaba aja veetmisel. 

 

5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus 
 

Sõmeru vallas on tervisedendustöö raames pidevalt edastatud elanikkonnale 

tervisedenduslikku informatsiooni, terve eluviisi kujundamiseks on läbi viidud spordiüritusi 
peredele ning koostöös teiste ametkondadega on ellu viidud mitmeid projekte. 

 

Tervisealase info levitamisega valla tasandil tegelevad vallaametnikud ja -töötajad, 

vallavolikogu juurde on moodustatud sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kelle kaudu 

vahendatakse vajaminevat infot. Info abivajava inimese kohta edastatakse otse 

vallavalitsusele või edastatakse info sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmetele. 
Maakondlikul tasandil levitab tervisealast infot Lääne-Viru Maavalitsuse juures olev 

spetsialist, kes vahendab infot kohalike omavalitsuste tervisedenduse kontaktisikute kaudu. 

 

Peamised tervisealase info levitamise kanalid on valla infoleht, mis ilmub üks kord kuus ja 

on vallaelanikele tasuta, sama info jõuab operatiivselt elanikeni valla kodulehekülje 
vahendusel, vallal on ka Facebook konto. Sõmeru Tervisekeskuse ooteruumides ja apteegis 

on rohkesti terviseteemalisi infovoldikuid. Tervisedenduslikku teavet jagatakse pidevalt 

lasteaedades, koolides, noorte- ja päevakeskustes ning rahva- ja spordiüritustel. 

 

5.2. Tervislikku eluviisi toetavad üritused vallas 
 

Sõmeru valla erinevates piirkondades on korraldatud mitmesuguseid tervislikku eluviisi 

toetavaid üritusi. Päevakeskustes toimuvad erinevad tervisedenduse teemalised üritused ja 

koolitused. 
o Südamenädala raames tehakse palju teavitustööd ning suurem rõhk on pandud 

liikumisele ja harrastusspordi propageerimisele. Tegevusi jagub terveks nädalaks 

igale vanusele. 

o Valla haridusasutustes on juurutatud tervisliku toitumise põhimõtted. 

o Konkursil „Suitsuprii klass“ osalesid 2012/2013 õppeaastal Sõmeru Põhikooli 6. 

klass ja 2013/2014 õppeaastal Uhtna Põhikooli 5. ja 6. klass. Ka 2014/2015 
õppeaastaks on Uhtna Põhikooli 5. ja 6. klassi 12 õpilast ennast konkursil 

osalejateks ning jätkavad pärast 2015 jaanuari vahearuannet. 

o Toimuvad tervise edendamisele suunatud rahvaspordisarjad.  
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5.3. Täiskasvanud elanike subjektiivne tervise enesehinnang ja 

tervisekäitumine  
 

Sõmeru valla terviseprofiili koostamise raames viidi esmakordselt läbi Sõmeru valla 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, mis oli üheks osaks elanike üldist 

rahulolu käsitlevast laiemast küsitlusest. Küsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade 
vallaelanike üldisest terviseseisundist ja tervisekäitumisest. Täiskasvanud elanike 

küsitluses osalenute profiil on detailselt lahti kirjutatud alapunktis 4.11.  

 

Tervisekäitumise uuringu esimeses küsimuses olid loetletud mitmed tegevused ning 

vastajatel paluti hinnata, millised on nende arvates tervisliku eluviisi tunnused. Tervisliku 

eluviisi tunnuseks peetakse narkootikumide mittetarvitamist (90%), mittesuitsetamist 
(86%), võimalikult palju värskes õhus viibimist (85%), alkoholiga mitte liialdamist (84%), 

eelistatult jalgsi või jalgrattaga liikumist (75%), regulaarset tervisekontrolli (64%), 

regulaarset spordiharrastusega tegelemist (61%). 33% ei pidanud osavõttu üle-eestilistest 

tervisespordiüritustest, 17% kursisolekut tervislikku eluviisi tutvustava kirjandusega ja 

11% unerohu ja antidepressantide mitte võtmist tervisliku eluviisi tunnuseks.   
 

 
Joonis 59. Kuivõrd on järgmised tegevused Sõmeru valla elanike arvates tervisliku eluviisi 
tunnuseks (% vastanutest). 

 

Järgmisena paluti vastajatel hinnata samade väidete paikapidavust nende endi eluviisi 

tervislikkuse seisukohalt. Üle poolte Sõmeru valla elanike kohta kehtivad järgmised väited: 

ei tarvita narkootikume (95%), ei suitseta (82%), ei võta unerohtu ega antidepressante 
(77%), ei liialda alkoholiga (73%). Regulaarne tervisekontrollis käimine, tervislikku eluviisi 

tutvustava kirjandusega kursisolek, palju värskes õhus viibimine, sage jalgsi või jalgrattaga 

liikumine ja regulaarne spordiharrastusega tegelemine kehtib täielikult 1/3 vallaelanike 

kohta. Üle-eestilistest tervisespordiüritustest ei võta osa 79% ja oma kodukohas peetavatest 

59% vastanutest, 41% vallaelanikest ei tegele regulaarselt spordiharrastusega, 40% ei toitu 

regulaarselt ja tervislikult ning 1/3 ei liigu sagedasti jalgsi või jalgrattaga.    
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Joonis 60. Kuivõrd järgmised väited kehtivad Sõmeru valla elanike kohta (% vastanutest). 
 

45,2% vastanutest hindas oma tervist küsitlusele vastamise ajal heaks, 48,7% keskmiseks 

ja vaid 6,1% pidasid oma tervist halvaks.  

 

 
Joonis 61. Tervise enesehinnang (% vastanutest). 

 

Järgnevad kaks küsimust uurisid vallaelanike teadlikkust ja eelistusi tervislikku eluviisi 

toetavate ürituste osas. Peaaegu 60% vastanutest ei osanud öelda, kas Sõmeru vallas on 

piisavalt tervisedenduslikke infopäevi, koolitusi, üritusi, mille üheks põhjuseks võib olla 
vähene informeeritus või probleemid info kättesaadavusega kodukohas. Vaid 13,9% pidas 

korraldatavate ürituste hulka piisavaks. 27% vastanute arvates ei ole vallas 

tervisedenduslikke üritusi piisavalt.      
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Joonis 62. Hinnang tervisedenduslike ürituste piisavusele Sõmeru vallas (% vastanutest). 
 

Vastajad tõid välja ka oma eelistused liikuvat elustiili ja terviseliikumist propageerivate 

ürituste suhtes. Kõige olulisemaks pidasid vastajad kogupere meelelahutuslikke üritusi, 

järgesid kõiki vallakodanikke haaravad temaatilised meelelahutuslikud üritused ja 

sariüritused, kõige vähem huvi tunti seminaride ja kursus-koolituste korraldamise vastu. 
 

Üritus Koht Punktid 

Kogupere meelelahutuslik üritus I 336 

Kõiki vallakodanikke haarav temaatiline meelelahutuslik üritus II 392 

Sariüritused III 469 

Väikesed, eri vanuses huvigruppidele suunatud õppeüritused 4. 488 

Eakatele mõeldud meelelahutuslik üritus 5. 567 

Suuremat piirkonda (valla lähiümbrust) haarav avalik üritus 6. 581 

Kursus-koolitus 7. 626 

Seminar 8. 681 

Tabel 13. Liikuvat elustiili ja terviseliikumist propageerivate ürituste pingerida (koht näitab 
vastusevariandi olulisust: kõrgeima koha võtab kõige olulisem vastusevariant. Punktid on 
vastuste kogusumma selle vastuse jaoks: kõige olulisemal vastusel on kõige vähem punkte, 

kõige vähem olulisemal vastusel on kõrgeim punktide arv). 

 

Uuringus osalejatel paluti vastata kolmele turvavahendite kasutamisega seotud küsimusele: 
1) pimedal ajal helkuri kasutamine, 2) autoga sõites turvavöö sulgemine ja 3) 

majapidamises töökorras suitsuanduri olemasolu. Vastajaid, kes kannavad helkurit alati, 

oli 63% ja enamasti 34%, kokku 97%, turvavööd sulgeb autoga sõites alati 96% ja enamasti 

4%, kokku 100%, mis näitab vallaelanike kõrget teadlikkust. Nagu ka see, et 92% 

vastanutest on majapidamises olemas korras suitsuandur.    
 

 
Joonis 63. Turvavöö sulgemine ja helkuri kasutamine (% vastanutest). 
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Joonis 64. Suitsuanduri olemasolu Sõmeru valla majapidamistes (% vastanutest). 

6. TERVISETEENUSED 
 

6.1. Tervishoiuteenused 
 

Sõmeru valla elanikele lähim haigla asub ca 5 km kaugusel Rakveres (Rakvere Haigla), kus 

osutatakse haiglaravi- ja eriarstiabiteenust. Ka kiirabiteenust osutab vallale Rakvere Haigla 

kiirabibrigaad.  

 
Sõmeru valla tervisekeskuses  töötavad 2 perearsti ja 3 pereõde, kes teostavad diagnostilisi 

analüüse, funktsionaalseid uuringuid ja taastusravi protseduure, samuti vaktsineerimisi. 

Teenust pakub OÜ Sõmeru Perearst. Kord nädalas toimuvad arstide vastuvõtud ka 

väljaspool Sõmerut Ubjas ja Uhtnas, tööpäevadel töötab Uhtnas medõde. Sõmeru 

Tervisekeskuses asuvas hambaravikabinetis osutatakse valla elanikele hambaraviteenust, 

mida osutab Virudent OÜ. Valla ainuke apteek on avatud Sõmerul, teenust pakub 
Südameapteegi Sõmeru Pereapteek.  Esmatasandi tervishoiuteenus on vallaelanikele hetkel 

kättesaadav. Kõrgema tasandi haiglatest on kättesaadavad nii Tallinnas kui ka Tartus 

asuvad haiglad. Vajadusel osutab vald sotsiaaltransporditeenust. 

 

Koolitervishoiuteenuse osutamiseks on sõlmitud perioodiks 01.09.2012 kuni 31.07.2015 
leping haigekassa ja Sõmeru Tervisekeskuse vahel. Valla eakatele osutatakse 

koduhooldusteenust.  

   

6.2. Nõustamisteenused 
 

Sõmeru vallas osutatakse sotsiaalse toimetuleku nõustamist valla sotsiaaltöötaja poolt.   

 

Erispetsialistide nõustamisteenust vajavad isikud, kes on sotsiaaltöötaja poole pöördunud, 

suunatakse Rakvere linnas või mujal Eestis asuvate erispetsialistide nõustamisteenustele: 
o psühholoogiline nõustamine (sh perenõustamine), 

o erivajadustega laste nõustamine, 

o seksuaalnõustamine, 

o toitumisalane nõustamine, 

o sõltuvustest vabanemise nõustamine. 
 

Vajadus kohapealse nõustamisteenuse järgi on olemas, aga valdavalt on teenust osutavad 

spetsialistid koondunud Rakvere linna.  

 

Asutus Aadress Teenused 

Sotsiaalabikeskus  Ed. Vilde 2 ja Vabaduse 
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Sotsiaalnõustamine, eluasemega seotud 

probleemid, koduhooldusteenuse 

pakkumine, vältimatu sotsiaalabi osutamine  
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MTÜ Rakvere  
Diakooniakeskus  

Vabaduse 59 Esmatasandi med.abi, nõustamine, öömaja  
 

Rakvere Haigla  

AIDSi kabinet  

Tuleviku 8 HIV-kiirtest, B, C hepatiidi analüüsid  

Mari Viik OÜ  

 

Tuleviku 8 Ambulatoorne psühhiaatriline ja 

psühholoogiline abi  

Noorte  

Nõustamiskabinet  

Tuleviku 4 II korrus Seksuaalnõustamine, raseduse ja sugulisel 

teel levivate haiguste ennetamine diagnoos 

ja ravi  

Virumaa Ohvriabi  
Keskus  

Tallinna 30  
tuba 37  

Hooletusse jäetud ja halvasti koheldud 
inimeste ja kuritöö ohvrite nõustamine  

Suitsetamisest  

Loobujate  

Nõustamine  

Tuleviku 1  

kopsukabinet  

Nõustamine 

Raseduskriisi  

nõustamine  

Ed. Vilde 2a ja Lõuna 

põik 1  

Raseduskriisi nõustamine  

 

Kliiniline  

psühholoog Inge  
Asi  

Tuleviku 1  

kabinet 30  

Nõustamine: stress, kroonilised haigused, 

depressioon, foobiad, söömis- häired, abielu- 
ja suheteprobleemid, sõltuvused  

OÜ Corrigo  

 

Jaama puiestee 6A  

 

Sõltuvusprobleemidega isiku ja nende 

lähedaste nõustamisteenus  

Lääne-Viru 

Rajaleidja keskus  

Tallinna 21 

 

Eripedagoog, logopeed, psühholoog, 

sotsiaalpedagoog, karjäärinõustamine, 

haridusasutustes nõustamised kohapeal, 

võrgustikutöö, loengud, nõustamiskomisjon 

Virumaa Naiste 

Tugikeskus  
 

www.virunaistetugi.ee 

5629 7745;  
Varjupaiga aadress on 

salastatud. 

Tugikeskus pakub Lääne-Virumaal 

erinevaid tasuta teenuseid: esmane 
nõustamine, psühholoogilist nõustamist, 

juriidilist nõustamist, varjupaiga teenust.  

Tabel 14. Nõustamisteenused Lääne-Virumaal (allikas: Lääne- Viru Maavalitsus). 

 

Lisaks maakondlikele nõustamisteenustele on võimalik abi leida riiklikest interneti, telefoni 

jm nõustamise teenustest. Olemas on mitmed veebipõhised tasuta võimalused e-

nõustamiseks. 
 

Kättesaadavad on üleriigilised usaldus- ja nõustamistelefonid (usaldustelefon, perearsti 

nõuande, laste sotsiaalabi, mürgistusteabe, osteoporoosi, raseduskriisi nõustamise, noorte 

nõuande, vähi nõuande, keskkonnaohutuse telefonid jne). 

7. KOKKUVÕTE JA TEGEVUSKAVA 2015-2020 
 

Sõmeru valla üldeesmärk terviseprofiili rakendamisel on pikendada oluliselt vallarahva 

eeldatavat ja sealjuures kvaliteetselt elatud eluiga. Profiili tegevuskavas on välja toodud 
indikaatorite lõikes nii palju kui võimalik ette näha. Tegevusi lisatakse kavasse kord aastas 

lähtuvalt profiili eesmärkidest ja sihtgruppide vajadusest.  
 

7.1. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
 

Valla jaoks on tähtis, et vallakodanikel oleks oma valla tunne. Iga vallakodanik peab 

tunnetama, et vald hoolib temast ja vallakodanik peab hoolima vallast. Vallapoolne hoolivus 

aitab ületada vaesust ja pikaajalist töötust, mis kujutavad rahva tervisele sama suurt ohtu 

kui ebatervislikud eluviisid või keskkonnariskid. Mida suurem on kogukondlik ühtsus, seda 
paremad on ka tervisenäitajad. 

 

Probleemid 

o Ümbrikupalk, madal brutopalk, väikeettevõtete maksukäitumine 
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o Sõmeru ja Näpi magala elanike madal kaasatus ja aktiivsus, külakogukondade 

suhtluskonflikt 

o Töövõimetute isikute arvu kasv 

o Erivajadustega laste arvu kasv 

 

Valdkonna eesmärk 
Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on kogukondliku sidususe suurendamine. 

 

Tegevuskava 

 

TEGEVUSED AEG VASTUTAJA 

Uute töökohtade loomise soodustamine, 

suhtlemine potentsiaalsete investoritega 

pidev vallavanem 

Elanikkonna aktiveerimine ning ürituste 
korraldamine 

pidev kultuurispetsialist, 
tegelusjuht 

Koostöö probleemidega tegelemisel ning 

ennetamisel 

pidev Valla ametnikud, 

asutused ja ettevõtted 

 

 

7.2. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 
 

Laste tervislik ja turvaline elukeskkond on valla jätkusuutlikkuse alus. Erinevate asutuste 

koostöös on vajalik leida laste tervist mõjutavad tegurid. Tõhus ennetustöö ja laste 

käitumisharjumuste kujundamine loovad aluse tervena elatud elule. 
 

Probleemid 

o Noorte süütegude rohkus, puudulik liikluskasvatus, vähene ennetustegevus, 

vanemate oskamatus lahendada probleeme 

o Rakvere linna lähedus võimaldab/lihtsustab mõnuainete kättesaadavust 

o Probleemid noorte vaimse tervisega – erialaspetsialistide puudulik kättesaadavus 
o Mänguväljakud vajavad täiendamist 

o Õpilaste arvu vähenemine 

o Huvitegevuse vähesus ja halb kättesaadavus valla äärealadel 

o Konstaabli piirkond on liiga suur 

o Poistele mõeldud tegevuste vähesus, puudub tehnikamaja (nii vallas kui maakonnas) 
o Kergliiklusteede vähesus ohutuks kooliteeks 

o Õueõppe klasside puudumine 

o Turvakaamerate vähesus üle valla 

o Vähene kooli- ja lasteaiaujumise programm 

o Lasteaedades puudub meditsiinitöötaja 

o Omavalitsuse toetusteks rahaliste võimaluste piiratus 
o Laste vähene liikumine (liigne arvutilembus), halb nägemine 

 

Valdkonna eesmärk 

Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on laste tervislikku arengut mõjutavate tegurite 

edendamine. 
 

Tegevuskava 

 

TEGEVUSED AEG VASTUTAJA 

Koolide ühinemine KIVA projektiga 2016-2020 Vald, kool 

Tugipersonali tagamine pidev Vald 

Mänguväljakute täiendamine, tegevuste 

laiendamine 

pidev Vald, projektid 

Politseipäevade korraldamine koolides ja 

noortekeskustes 

2016-2020 Vald, konstaabel 

Noortekeskustes käivate laste huvide 
väljaselgitamine ja tegevuste planeerimine 

pidev Vald, noortekeskused 
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vastavalt vanusele ja huvile, mis 
mitmekesistaks vaba aja veetmise võimalusi 

 

 

7.3. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 
 

Ümbritsev keskkond on üheks olulisemaks terviseprobleemide tekitajaks. Elu-, õpi- ja 

töökeskkonna kujundamisel ja teenuste osutamisel tuleb arvestada laste, puuetega 

inimeste, eakate, noorte emade ja ajutiste terviseprobleemidega inimeste erivajadustega. 

Töökeskkonna puhul on oluline töö korraldamine nii, et oleks tagatud töötajate 

terviseohutus. 
 

Probleemid 

o Puudub ülevaade ettevõtluse töökeskkonna ohutuse üle 

o Sõmeru Põhikooli staadion vajab rekonstrueerimist, spordiinventar pidevat 

kaasajastamist 
o Suusaradade ja –mäe valgustus pikendaks talveõhtutel nende kasutamist 

o Väike kergliiklusteede võrk 

o Vallast läbivoolavate jõgede võimaluste mittekasutamine 

o Sõmerul puudub vabaõhulava, Uhtnas külakeskus 

o Sõmeru sissesõiduristmik on ohtlik, tööstusalale juurdepääs läbi ümbersõidu, 

tolmavad külateed, teeviitade ja bussiootepaviljonide puudulikkus 
o Karjääride negatiivne mõju elukeskkonnale (vibratsioon, müra, tolm, 

looduskeskkonna rikkumine), tööstuse keskkonnamõju, põllumaade hävimine, 

keskkonnaalase koolituskeskuse puudumine 

o Logistiliselt valla „hea“ asukoht kriminogeense Tallinna ja Ida-Virumaa vahel 

o Kahe suure trassi olemasolu soodustab liiklusõnnetusi, raudtee negatiivne mõju 
(õlitsisternid, ohtlikud ülesõidud Vaekülas, Ubjal ja Näpil) 

o Vähene teavitus ja järelevalve puudumine suitsuandurite paiknemise kohta 

o Alkoholi ja kemikaalide kättesaadavus kauplustest, enamik avalikke üritusi ei ole 

alkoholivabad, puudulik alkoholivastane teavitustegevus 

o Elanikkonna madal teadlikkus loomade pidamise nõuetest ja kohustustest 

 
Valdkonna eesmärk 

Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on elu-, õpi- ja töökeskkonnast tulenevate 

terviseriskide vähenemine. 

 

Tegevuskava 
 

TEGEVUSED AEG VASTUTAJA 

Ettevõtlus- ja arendusspetsialisti palkamine esimesel 

võimalusel 

vallavanem 

Sõmeru PK staadioni väljaehitamine ja raha 

taotlemine 

2016-2017 vald 

Teede ja tänavate võrgustiku väljaehitamine 2016-2021 majandusspetsialist 

Keskkonnaalase järelevalve tõhustamine pidev keskkonnaspetsialist 

Ennetus ja järelevalve elanike turvalisuse 

tagamiseks 

pidev vald koostöös 

konstaabliga 

 

 

7.4. Tervislikud eluviisid 
 

Tervislike eluviiside propageerimine on parim lahendus inimeste tervena elatud aastate arvu 
tõstmiseks. Tervisekaotust põhjustavad paljuski ennetatavad riskitegurid: alkoholi, tubaka 

ja narkootiliste ainete tarbimine, tasakaalustamata toit ja vähene liikumine, riskialdis 

käitumine.  
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Probleemid 

o Vallal puudub spordijuht ja tervisedenduse koordinaator 

o Puudulik helkuri ja turvavarustuse kasutamine (laps õpetab peret, pere last) 

o Laste suur sõltuvus nutiseadmetest 

o Tervislikke eluviise propageerivate ürituste vähesus 

o Inimestel puudub subjektiivne ülevaade oma tervislikust seisundist, vähene 
teadlikkus ja ennetustegevus 

o Elanikkonna vähene teadlikkus tervislikust toitumisest 

 

Valdkonna eesmärk 

Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on valla elanike kehalise aktiivsuse suurenemine, 
tasakaalustatud toitumise eelistamine ja riskikäitumise vähenemine. 

 

Tegevuskava 

 

TEGEVUSED AEG VASTUTAJA 

Järjepidev koostöö tervisekeskusega pidev vald 

Luua valla spordijuhi-tervisedenduse 

koordinaatori ametikoht 

esimesel 

võimalusel 

vallavanem 

MTÜ-de toetamine ja suunamine tervis 
edenduses (toitumine, füüsiline aktiivsus, 

tervislikud eluviisid) 

pidev vald 

Järjepidev tervisealane ennetustöö 

(alkoholi, tubaka ja narkootikumide 

vältimine; seksuaalkasvatus; 

turvavarustuse, helkurite kandmine; 

liiklus-, vee- ja tuleohutus; kuritegevuse 
ennetamisvõimalused) vallas asuvate 

haridusasutuste, noorte-, küla-, 

päevakeskuste ning  

mittetulundusühingute kaudu 

pidev vald koostöös 

haridusasutuste ja 

erinevate 

organisatsioonidega 

Tervisedenduse alastel infopäevadel ja 

koolitustel osalemine ning elanikkonna 
nõustamine  

pidev sotsiaaltööspetsialist, 

tervisekeskus, 
külakeskused, MTÜ-d 

 

 

 

 

7.5. Terviseteenused 
 

Igale inimesele on tagatud ligipääs kvaliteetsele arstiabile olenemata sellest, kus ta elab või 

milline on tema majanduslik olukord. 

 
Probleemid 

o Nõustamisteenuste puudumine (perenõustamine, vaimne tervis jm) 

 

Valdkonna eesmärk 

Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on tagada kõigile valla elanikele esmatasandi 
arstiabiteenus ning juurdepääs eriarsti- ja rehabilitatsiooniteenustele. 

Tegevuskava 

 

TEGEVUSED AEG VASTUTAJA 

Tervisekeskuse teenuste laiendamine 

(füsioterapeut, ämmaemand, psühholoog jt)  

Esimesel 

võimalusel 

vald koostöös 

tervisekeskusega 

Terviseteenuseprojektide elluviimine (iga-

aastane laste üldine tervisekontroll 

lasteaedades ja koolides)  

pidev vald koostöös 

tervisekeskusega 
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16. Uhtna Põhikooli koduleht (http://www.uhtna.edu.ee/) 

17. Sõmeru lasteaed Pääsusilm koduleht (http://www.paasusilm.ee/) 

18. Sõmeru valla elanike küsitlus 2015 

19. Sõmeru valla koolinoorte terviseuuring 2015 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/403102014012
https://www.riigiteataja.ee/akt/420112012032
https://www.riigiteataja.ee/akt/420112012028
https://www.riigiteataja.ee/akt/413112012024
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil/abimaterjalid-terviseprofiili-koostamiseks
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil/abimaterjalid-terviseprofiili-koostamiseks
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil/abimaterjalid-terviseprofiili-koostamiseks
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil/abimaterjalid-terviseprofiili-koostamiseks
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil/abimaterjalid-terviseprofiili-koostamiseks
http://www.sm.ee/et/tervis
http://www.stat.ee/
http://www.tootukassa.ee/
http://www.haigekassa.ee/haigekassa/statistika/el
http://www.tai.ee/
http://someru.kovtp.ee/uldinfo
http://www.someru.edu.ee/
http://www.uhtna.edu.ee/
http://www.paasusilm.ee/

