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1. SISSEJUHATUS 
 
1.1. ARENGUKAVA PÕHIMÕTTED 
 
Rakvere valla arengukava on strateegiline juhis omavalitsuse tegevuse suunamiseks. Käesolev 
dokument annab tervikliku ülevaate valla prioriteetidest, fikseerib põhieesmärgid ning loob eeldused 
valla arengu stabiilsusele ja järjepidevusele.  
 
Olulisteks põhimõteteks on arengukava elluviidavus, suunatus valla pikaajalisele, stabiilsele, 
säästlikule ja tasakaalustatud arengule ning maksimaalne arvestamine erinevate valdkondade 
vajadustega. 
 
1.2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE METOODIKA 
 
Arengukava koostamisel on tuginetud valla sotsiaalse ja majandusliku olukorra, keskkonnaseisundi 
ning omavalitsuse kui institutsiooni analüüsile. Tehtu ülevaatamisel ja hindamisel ning uute 
tegevuste kavandamisel on lähtutud põhimõttest, et valla arengu keskpunktiks on inimene oma 
materiaalsete, sotsiaalsete, emotsionaalsete, kommunikatiivsete, intellektuaalsete jm vajadustega. 
Arengukava annab antud vajaduste rahuldamiseks suunad, ajakava, tööjaotuse ja juhtimise alused 
soodsa elukeskkonna saavutamiseks. Sellest tulenevalt on arengukava jaotatud viieks valdkonnaks: 
• Rakvere vald kui organisatsioon. 
• Elu- ja puhkekeskkond. 
• Ettevõtluskeskkond. 
• Keskkonnakaitse. 
• Kogukondlike suhete arendamine. 
 
Arengukava visioon ja strateegilised eesmärgid on koostatud pikaajaliselt aastateks 2015-2032. 
Ülesanded, investeeringud ja projektipõhised tegevused on hõlmavad lühiajalist perioodi 2016-2019. 
 
Arengukava lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest ja valla põhimäärusest. Arengukava koos 
üldplaneeringuga on aluseks omavalitsuse tegevusele, eelarvete koostamisele, investeeringute- ja 
rahastamistaotlustele ning erinevate valdkondade detailsematele arengukavadele ning 
planeeringutele. Arengukava täiendatakse ja selle täitmist analüüsitakse igal aastal. 
 
1.3. ARENGUKAVA MEESKOND 
 
Protsessi konsulteeris OÜ KT Europroject Management koosseisus Katrin Suursoo (ülesanded: 
juhtgrupi ajurünnakute läbiviimine, andmeanalüüs, töölehtede ettevalmistamine ja analüüs ning 
arengukava dokumendi koostamine), Ülo Peets (eelarve strateegia koostamine) ja Marjan Rebane 
(ülesanded: andmeanalüüs). 
 
Arengukava meeskond koosnes juhtgrupist ja viiest töögrupist, kuhu kuulusid vallavolikogu 
komisjonide liikmed ja erinevate valdkondade esindajad. Juhtgrupi moodustas Rakvere Vallavolikogu 
ajutine komisjon koosseisus: Toomas Rajamäe, Boriss Balõtšev, Gunnar Pentsop, Allar Neeme, Aivar 
Niinemägi, Anneli Martinson, Mare Algpeus, Eve Kangur ja Aivar Aruja. 
 



 

 

 
 
1.4. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS 
 
Arengukava esmane koostamine, perioodiks 2012-2032, leidis aset 2012. aastal ning kestis kokku 
arengukava koostamise protsess 3 kuud. 2015. aastal täiendati olemasolevat arengukava.  
 
2012. aastal toimus töögruppide töö frontaalse ajurünnaku meetodil ja konsultantide poolt 
koostatud töölehtede alusel. Töökoosolekute käigus koostati eelneva perioodi arengukava täitmise 
aruanne, kaardistati hetkeolukord, antud valdkondade tõenäolised trendid (suundumused) ning 
sõnastati tulevikunägemus ehk visioon. Sealt liiguti edasi eesmärkide ja vajalike ülesannete ning 
investeeringute määratlemiseni. 2015. aasta arengukava täiendamise protsess oli sarnane eelmisele. 
Visioon jäi täienduste käigus muutumatuks. 
 
Avalikkusele on arengukava projekt tehtud kättesaadavaks valla kodulehel, vallavalitsuses ning 
raamatukogus. 
 
2. RAKVERE VALLA ARENGUKAVA TÄITMINE 2013-2015 
 
Aastatel 2013-2015 on eelmise Rakvere valla arengukava raames viidud ellu järgmised 
investeeringud: 
• MTÜ Partnerid tegevuse toetamine. 
• IT riist- ja tarkvara uuendamine. 
• Vallamaja WIFI süsteemi loomine. 
• Lasila Põhikooli katuse ja vahelae soojutuse põhiprojekti koostamine. 
• Lasila kuivati sisustamine. 
• Rakvere Haigla toetamine. 
• Investeeringud teede olukorra parandamisse. 
• Lepna-Rakvere kergliiklustee rajamine.  
• Tänavavalgustuse rekonstrueerimine. 
• Valla terviseprofiili koostamine. 
• Alustavate ettevõtjate toetamine. 
• Lepna skatepargi rajamine. 
• Ühendussilla rajamine Tõrma küla kivi ja infotahvlini. 
• Ühesuguste postkastide soetamine MTÜ’le Tõrma Vanaküla. 
 
 
3. RAKVERE VALLA ARENGUKAVA TÄITMINE 2013-2015 
 
3.1. RAHVASTIK JA ASUSTUS 
 
Rakvere vald asub Põhja-Eestis, Lääne-Viru maakonnas, hõlmates Rakvere linna läänepoolsed alad. 
Rakvere valla pindala on 127,43 km2, olles selle näitajaga maakonna väikseim kohaliku omavalitsuse 
üksus.  
 



 

 

 
Joonis 1. Lääne-Viru maakonna administratiivne jaotus (allikas: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Laane-Viru_municipalities.png/621px-
Laane-Viru_municipalities.png). 
 
Valla ulatus põhja-lõuna suunal on ca 17 km ja ida-lääne suunal ca 8 km. Rakvere vald piirneb   põhja 
suunal Haljala vallaga, ida suunal Sõmeru  ja Vinni valla ning Rakvere linnaga, lõuna suunal Tamsalu 
vallaga ja lääne suunal Kadrina vallaga. 57% Rakvere valla territooriumist on haritav maa, 13% 
looduslik rohumaa, metsamaa hõlmab 21%, õue- ja muu maa 9% pindalast. Rakvere vald on üks 
tihedamini asustatud valdadest maakonnas: keskmine asustustihedus vallas on 16,6 elanikku km2 
kohta (Statistikaameti 01.01.2015. a seisuga).  
 
Administratiivselt jaguneb Rakvere vald 1 alevikuks ja 19 külaks. Vallamaja asub Rakvere linnas, 
seetõttu puudub vallakeskusena eristatav asula. Rakvere vald jaguneb tinglikult neljaks piirkonnaks:  

 Lepna piirkond. Rakvere valla linnade lähiümbruse piirkond keskusega Lepna alevikus. 
Piirkonna moodustavad: Lepna alevik, Tobia, Taaravainu, Kõrgemäe, Eesküla, Mädapea, 
Tõrma külad. 

 Arkna piirkond. Rakvere valla linnalähedane piirkond keskusega Arkna külas. Piirkonna 
moodustab Arkna küla.  

 Veltsi piirkond. Rakvere valla linnalähedane piirkond keskusega Veltsi külas. Piirkonna 
moodustavad: Veltsi, Kloodi, Karivärava, Paatna, Kullaaru, Tõrremäe, Päide külad. 

 Lasila piirkond. Rakvere valla maaline piirkond keskusega Lasila külas. Piirkonna 
moodustavad: Lasila, Karunga, Järni, Levala, Karitsa külad. 

 
Rakvere valla asukoht Rakvere linna kõrval on mõjutanud negatiivselt valla elanike väljarännet. Valla 
elanike arv on aasta-aastalt vähenenud. Viimase 15 aasta jooksul (2001-2015) on elanike arv 
vähenenud 284 inimese võrra, ca 0,9% aastas. 01. jaanuaril 2015 oli Rakvere vallas registreeritud 
2116 elanikku.  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Laane-Viru_municipalities.png/621px-Laane-Viru_municipalities.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Laane-Viru_municipalities.png/621px-Laane-Viru_municipalities.png


 

 

 
Joonis 2. Elanike arv vallas 2001-2015 seisuga 01.01. (allikas: Statistikaamet). 
 
Sündivust Rakvere vallas iseloomustab aastate lõikes järsud kõikumised. 2014. aastal sündis 17 last 
vähem võrreldes 2013. aasta kõrge näitajaga, suri 6 inimest rohkem, muutes loomuliku iibe vallas 
taas negatiivseks. 
  

 
Joonis 3. Sünnid ja surmad Rakvere vallas 2001-2014 (Allikas: Rakvere Vallavalitsus). 
 
Tööeaealise elanikkonna osakaal valla rahvastikus on Eesti keskmisest väiksem ning ülalpeetavate 
määr on kõrgem Eesti keskmisest, kuid väiksem Lääne-Viru maakonna keskmisest. 
 



 

 

 
Joonis 4. Rakvere valla rahvastiku ja ülalpeetavate määra dünaamika 2006-2014, seisuga 01.01. 
(allikas: Statistikaamet). 
 

  
Joonis 5. Rakvere valla rahvastiku koosseis 2009 ja 2015, seisuga 01.01. (allikas: Statistikaamet). 
 
Rakvere valla rahvastiku koosseisus torkab silma vanuserühmade 0-4 ja 5-9 osakaalu kasv. 
Vanusegrupp 0-19 moodustab 2015. aastal valla elanikkonnast 24%, 20-64-aastased 60% ja 65+ 
moodustavad 16%. Suurenenud on ka vanuserühm 30-34, mis on ühtlasi kõige seda rohkem meeste 
osas. Kuigi Rakvere vallas domineerib tööealine elanikkond, ei tohi unustada, et pikemas perspektiivis 
väljendub rahvastikurühmade mitteproportsionaalne juurdekasv vanusrühmade hilisemas lainetuses 
ja sellest tulenevalt vajadustes avalike teenuste järele - kui täna on vaja palju lasteaia- ja koolikohti, 



 

 

siis mõne aja möödudes töökohti, veel hiljem kasvab vajadus eakate hoolekande järele. Selleks, et eri 
vanuserühmade tarvis sotsiaalse infrastruktuuri paigutus ja toimimine oleksid läbimõeldud ja 
vastaksid vajadustele, on õige aeg läbi mõelda alternatiivsed lahendused ning teha kaalutud otsused 
juba täna. 
 
Vastavalt 2009. aastal läbi viidud uuringule „Eesti regioonide majandusstruktuuri muutuste 
prognoos“ on kõigis maakondades, välja arvatud Harju- ja Tartumaal, tendents rahvastiku, sh 
tööealise elanikkonna vananemise suunas. Samas rõhutatakse uuringus, et kuigi noorte sisserände 
mõjul toimub Harju- ja Tartumaal tööealise elanikkonna keskmisest aeglasem vananemine, väheneb 
aastaks 2018 rahvaarv kõigis Eesti maakondades. 
 

 
Joonis 6. Rahvastiku arvuline muutus vanusegruppide lõikes 2007-2015 seisuga 01.01 (Allikas: 
Statistikaamet). 
 
Ruumiliselt on rahvastik vallas jaotunud ebaühtlaselt. Elanike kontsentratsioon on suurem valla 
keskosas Lepna kandis, kus elab ca 35% valla elanikest, ja põhjaosas asuvas Veltsi kandis, kus elab ca 
29% valla elanikest. Valla lõuna-poolsetes osades on tegemist peamiselt hajaasustuspiirkondadega. 
 
3.2. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE 
 
Ettevõtlusaktiivsus on Rakvere vallas 77 ettevõtet 1000 elaniku kohta, millega ollakse väga lähedal 
Eesti keskmisele näitajale (86). Ajavahemikul 2007-2012 registreeriti Rakvere vallas 48 uut ettevõtet. 
Samal perioodil likvideeriti Rakvere vallas 35 ettevõtet. Rakvere vallas oli ettevõtete negatiivse 
loomuliku iibega 2008. aastal (-3). Perioodi keskmine loomuliku iibe näitaja oli Rakvere vallas 2,2.   
 



 

 

 
Joonis 7. Rakvere valla ettevõtete demograafia (sünnid ja surmad) aastatel 2007-2012 (Allikas: 
Statistikaamet). 
 
Majanduses rasketele aegadele vaatamata on Rakvere vallas tõusnud ettevõtete arvukus pea kõikidel 
tegevusaladel. Erandiks on langus veonduse ja laonduse tegevusalal. Töötleva tööstuse sektoris on 
registreeritud ettevõtete arv püsinud stabiilsena. Kasvanud on ehituse, kutse-, teadus- ja 
tehnikaalase tegevuse ning haldus- ja abitegevuse ettevõtete arv, kuid protsentuaalselt on enim 
juurde tulnud ettevõtteid põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi ning hulgi- ja 
jaekaubanduse tegevuste valdkonda.  
 

 
Joonis 8. Rakvere valla statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted tegevusalade järgi 2008, 2010, 2012  ja 
2014 (Allikas: Statistikaamet). 
 
Põhjalikumalt on Rakvere valla ettevõtlust ja tööandjaid analüüsitud „Rakvere valla terviseprofiilis 
2015-2020“.  
 
Seoses majanduslangusega suurenes tõusvas joones alates 2009. aasta algusest töötus kogu riigis.  
Kuigi Rakvere valla tööhõive on varasematel aastatel olnud tänu Rakvere linna lähedusele suhteliselt 
kõrge, on majanduskriis mõjunud ka siinsetele elanikele. Kõige suurem oli registreeritud töötute arv 
Rakvere vallas 2010. aastal, kui aasta keskmiseks kujunes 112 töötut, mis moodustas a 8% valla 
tööealisest elanikkonnast. 2015. aasta aluseks vähenes registreeritud töötute osakaal valla 
tööealisest elanikkonnast 2,4%-ni. 
 



 

 

 
Joonis 9. Registreeritud töötute arv Rakvere vallas 30.04.2013-30.04.2015 (Allikas: Töötukassa). 
Selleks, et tagada elanike tööhõive, tuleb jätkuvalt toetada kohtadel eeldusi ettevõtluse arenguks 
ning soodustada koostööd ja aktiivset eluviisi erinevate huvigruppide ja kohaliku omavalitsuse vahel. 
Vajalik on luua tingimused, et valda lisanduks rohkem mitmekesisemaid ja kaasaegseid ettevõtteid.  
 
3.3. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR JA KESKKONNAKAITSE 
 
Veevarustus ja kanalisatsioon 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamine toimub valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 
aastateks 2015-2026 alusel. Ühisveevarustus on olemas Lepna, Veltsi, Arkna, Lasila, Tõrremäe, 
Tõrma, Levala, Karitsa ja Taaravainu asulate tiheasustusega aladel. 49,5% valla elanikest on hõlmatud 
ühisveevärgiga. Ühisveevarustust pole Päide asula tiheasustusega suvila- ja elamupiirkonnas.  
Hajaasustuses asuvate elamute veetarbijad kasutavad isiklike salv- või puurkaevude vett.  2015.a 
seisuga on kõikides valla ühisveevärkidega asulates veetrassid rekonstrueeritud ja vee kvaliteet 
vastab kehtivatele nõuetele. Arkna, Veltsi ja Lepna asulates on rekonstrueeritud ka puurkaev-
pumplad.  
 

Rakvere vallavalitsus korraldab ühisveevärkide tööd Lasila, Levala ja Karitsa asulates, AS Rakvere Vesi 
on käesoleval ajal veevarustusteenuse operaatoriks Lepna, Veltsi ja Arkna asulates ning Rakvere 
linnaga külgnevates  Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu asulates, kus on ühtne ühisveevärk Rakvere 
linnaga.  
 

Rakvere vallas on reoveekogumisala  määratud Lepna, Veltsi, Arkna ja Lasila asulates ning Rakvere 
linnaga külgnevates Tõrremäe, Taaravainu ja Tõrma asulates, kus see on osaks Rakvere linna 
reoveekogumisalast. Ühiskanalisatsioonisüsteem koos reoveepuhastiga on Lepna, Veltsi, Arkna ja 
Lasila asulates, kusjuures Lepna, Veltsi ja Arkna ühiskanalisatsioonisüsteemid koos reoveepuhastitega 
on hiljuti rekonstrueeritud. 2003. aastal Tõrremäe, Taaravainu ja Tõrma küladesse rajatud 
kanalisatsioonisüsteemid on ühendatud Rakvere linna kanalisatsioonisüsteemiga. Lasila küla 
ühiskanalisatsioonisüsteem ja reoveepuhasti rekonstrueeriti 2000. aastal, reoveepuhasti vajab 
kehtivate keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks täiendavat rekonstrueerimist.   
 

 Lasila ühiskanalisatsiooni tööd korraldab Rakvere vallavalitsus, AS Rakvere Vesi  haldab 
ühiskanalisatsioonisüsteeme koos reoveepuhastitega Veltsi ja Arkna asulates. Lepna alevikus haldab 
ühiskanalisatsioonisüsteemi AS Rakvere Vesi, Lepna reoveepuhastit haldab AS OG Elektra Tootmine.  
Tõrremäe, Tõrma ja Taaravainu ühiskanalisatsiooni haldab AS Rakvere Vesi.  Ühiskanalisatsioon 
puudub Levalas, Karitsal ja Päide külas. Ühiskanalisatsiooniga ühendamata elanikkond kasutab 
kogumiskaeve või lähtudes kehtivatest keskkonnanõuetest ja -tingimustest immutab reovee 
pinnasesse.  



 

 

Elektrivarustus 
Viimastel aastatel on Elektrilevi OÜ investeerinud Rakvere vallas olevatesse 0,4-10 kV 
elektrivõrkudesse. Järk-järgult toimub 0,4 kV paljasjuhtmetega õhuliinide asendamine 
õhukaabelliinidega, välja on vahetatud palju vananenud alajaamu, vähenenud on elektrikatkestuste 
esinemine. Elektrienergiaga varustus on tagatud kõikides valla külades.  
 
Side 
Sideteenustega varustatus on elu- ja ettevõtluskeskkonna üks olulisi tugevusi ja arengueeldusi. 
Rakvere valla territoorium on kaetud GSM leviala ning interneti püsiühendusega. Telefoni ja interneti 
ühendus on tagatud kõikidele soovijatele raadiotelefonivõrgu kaudu. 
 
Soojavarustus 
Tsentraalne soojavarustus Rakvere vallas puudub. Külades on kõik hooned individuaalküttel. 
Valdavalt on korterelamutes kas ühistule kuuluvad vedelkütte-, gaasi- või pelletikatlamajad või 
individuaalsed elektri- või ahikütted. Külades asuvates tootmishoonetes on individuaalsed gaasi-, 
vedelkütte-, puukütte (puidujäätmed)-, tahkeküttega katlamajad. 
 
Gaasivarustus 
Rakvere valda läbib kaks magistraalgaasitrassi, kesksurve gaasitrass on Tõrremäel. 
 
Jäätmemajandus 
Vallas on ca 500 majapidamist, kes kõik on liitunud korraldatud olmejäätmete veoga. Valla kümnesse 
külla on paigaldatud kokku 22 pakendikonteinerit. Paberi-ja papikonteinereid on valla poolt 
paigaldatud nelja külla. Ohtlikke jäätmeid saab ära anda tasuta Lääne-Viru Jäätmekeskusesse või valla 
poolt korraldatava ohtlike jäätmete kogumisringi ajal.  
 

Teed ja tänavad 
Rakvere vald asub n.ö teede ristumispunktis: valda läbib 11 riigimaanteed, kogupikkusega 60,50 km.  
Teedevõrgu kogupikkus on ligi 155 kilomeetrit. Valla kergliiklusteede pikkus on 7,05 km, neist 
valgustatud 4,8 km. 
 
3.4. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR, TERVIS, VABA AEG JA SOTSIAALNE KAITSE 
 
Sotsiaalse infrastruktuuri esmatasandi teenused on lastehoid/alusharidus, alg- põhi- ja keskharidus, 
perearst, ravimimüük/apteek, kogukonnakeskus (seltsimaja), esmatarbekaubad (kauplus, 
kauplusauto), postiteenus ja ühistransport. Lisaks esmatasandi teenustele kuuluvad sotsiaalse 
infrastruktuuri teenuste alla panga, päevakeskuse, hooldekodu, rahvamaja (kultuurikeskus) ja 
raamatukogu teenused, spordiväljak ja –saal, staadion ning kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad 
teenused, sealhulgas avaliku interneti ja sotsiaalkorterite teenus. 
 
Rakvere vallas on tagatud alus- ja põhiharidus – valla haldusalas tegutseb Veltsi Lasteaed-Algkool ja 
Lasila Põhikool. 2015. aasta alguse seisuga oli Rakvere vallas kuni 7-aastaseid lapsi 177 ja 7-16-
aastaseid 241. Laste arv valla haridusasutustes on viimastel aastatel stabiilselt vähenenud. Suur osa 
valla lastest õpib Rakvere linna haridusasutustes, sest ka paljude lapsevanemate töökohad asuvad 
Rakvere linnas või selle lähiümbruses.  
 



 

 

 
Joonis 10. Rakvere valla laste ja valla haridusasutustes õppivate laste arvude võrdlus (allikas: 
Statistikaamet, Rakvere vald). 
 
Rakvere valla elanikke teenindavad perearstid asuvad Rakvere linnas, samuti käiakse linnas 
hambaarstil ning apteegis, sest need teenused vallas puuduvad. Rakvere valla elanikke teenindab 
Rakvere Haigla kiirabi brigaadid. Kiirabi orienteeruv saabumise aeg  on 0,3-0,6 tundi pärast 
väljakutset. Rakvere vallal on 2 sotsiaalkorterit, kus käesoleval ajal elab kuus inimest. Hooldekodu 
vallas puudub. 
 
Suured kaubanduskeskused asuvad Tõrremäel (Põhjakeskus) ning Rakvere linnas. Esmatarbekaupade 
kauplused asub Lasilas ja Tobial. Posti- ja pangateenuste tarbimise lähim võimalus on Tõrremäel ja 
Rakvere linnas.  
 
Kuna Rakvere vallal puudub ühtne keskus, siis on suuremates asurkondades välja kujunenud omad 
kogukonnakeskused. Rakvere vallamaja asub Rakvere linnas. Aktiivne külaelu toimib Levala ja Lasila 
piirkondades. Valla ainuke raamatukogu asub Lepnas.  
 
Põhjalikumalt on Rakvere valla elu-, õpi- ja töökeskkonda analüüsitud „Rakvere valla terviseprofiilis 
2015-2020“.  
 
 
3.5. FINANTSOLUKORD 
 
Maailmamajanduse olukord hakkab stabiliseeruma ja majanduskasv taastuma. Siiski on kriisi 
järelmõjud veel tunda. Majanduslangusest tulenevalt on kohalikel omavalitsustel tulud märgatavalt 
vähenenud.  
 
Rakvere valla 2015. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 1 888 605 eurot, mis võrreldes 2014. 
aasta eelarve täitmisega on suurenenud 88 tuh euro, see on 8,23%.   2015. a kulueelarve koosneb 
majanduskulu eelarvest 1 067 195 eurot ja personalikulu eelarvest summas 821 410 eurot 
(suurenemine 8%). 2014. aastal oli tulumaksu laekumine 7,6% ja maamaksu laekumine 1,6% suurem 
kui 2013. aastal. Võrreldes 2013. aastaga vähenesid üldised valitsemiskulu ligi kolmandiku võrra. 
 



 

 

 
Joonis 11. Tegevuskulud ning tulud, üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumine, tuh eurodes 2012-
2015 (Allikas: Rakvere Vallavalitsus) 
 
Rakvere valla peamine kuluvaldkond on haridus, millega seotud kulud moodustavad sõltuvalt aastast 
43-56 protsenti kogukuludest. Järgnevad üldised valitsussektori teenused ja majanduskulud 
vahemikus 8-14 protsenti. Kulud sotsiaalsele kaitsele ning elamu- ja kommunaalmajandusele on 
püsinud viimastel aastatel stabiilselt 10% piires. 
 

 
Joonis 12. Rakvere valla eelarve kulude osakaal kulueelarvest valdkonniti 2012-2015, protsentides 
(Allikas: Rakvere Vallavalitsus). 
 
Peamised tegevused 2014. aastal hariduse valdkonnas oli Lasila põhikooli hoones õpetajate toa, 
fuajeede, muusikaklassi ja väikese saali koos raamatukogu toaga remont (maksumus kokku 49,3 
tuhat eurot), vaba aja ja kultuuri valdkonnas lõpetati Lasila Noorte Vabaajakeskuse sisustamine 
(maksumus 19,0 tuhat eurot), Lepnale rajati skatepargi jaoks asfaltplats maksumusega 17,8 tuhat 
eurot, millest Leader toetus oli 13,3 tuhat eurot, tehti korda Lepna aleviku siseteed ning pinnati 



 

 

vallateid kokku 127 tuhande euro eest, Lepnal rekonstrueeriti tänavavalgustust 9 tuhande euro eest. 
2014. aastal kulus valla teede remondile 207 304 eurot, s.h lumetõrjele 13 156 eurot. Elamu- ja 
kommunaalmajanduse suuremad kulud olid vee- ja kanalisatsiooni ja pumplate remondiks 18 910 
eurot, Tõrma kalmistu hoolduseks kulus 15 748 eurot, millest tagasi laekus teistelt omavalitsustelt 9 
328 eurot, tänavavalgustusele kulus 18 626 eurot, elamumajandusele 27 989 eurot ja kaevude 
puurimisele 11 817 eurot. 
 
2015. aasta tulude suuruseks on eelarves planeeritud 1889 tuhat eurot, mis on võrreldes 2014. aasta 
eelarve täitmisega suurem 6,6%. Peamine tuluallikas Rakvere vallale on füüsiliste residendist isikute 
tulumaksu ja maamaksu laekumine - ca 2/3 tuludest – ja selle järgnevad tulud majandustegevusest, 
mittesihtotstarbelised toetused (tasandusfond) ja sihtotstarbelised toetused investeeringuteks.  
 

 
Joonis 13. Tulude laekumine peamiste tululiikide lõikes 2012-2015, tuh eurodes (Allikas: Rakvere 
Vallavalitsus). 
 
Kohaliku omavalitsuse võimekust elanikele teenuseid pakkuda ja vastavaid kulusid finantseerida 
näitab kõige selgemalt üksikisiku tulumaksu laekumine. Tulumaksu laekumine moodustab Rakvere 
valla eelarve puhastuludest ca 2/3. Nii tulumaksu laekumine absoluutmahus kui elaniku kohta on 
Rakvere vallas viimastel aastatel ühtlaselt kasvanud. 2015. aastaks prognoositakse tulumaksu 
laekumist 1092 tuh eurot, see on ca 9% enam võrreldes 2014. aasta eelarve täitmisega.  
 



 

 

 
Joonis 14. Elanike arv, tulumaksu laekumine ja tulumaks elaniku kohta 2012-2014 (Allikas: Rakvere 
Vallavalitsus). 
 

 
Joonis 15. Tulumaks elaniku, maksumaksja ja 0-19-aastase lapse kohta 2012-2014 (Allikas: Rakvere 
Vallavalitsus). 
 
Põhjalikumalt on Rakvere valla maksumaksjate osakaalu tööealisest elanikkonnast, keskmise 
brutotulu suuruse ja saajate arvu muutusi pikemas perioodis analüüsitud „Rakvere valla 
terviseprofiilis 2015-2020“.  
 
3.6. OMAVALITSUSTE POOLT PAKUTAVAD TEENUSED 
 

Teenuse nimetus ja kirjeldus Sihtgrupid 

Rakvere vald kui organisatsioon 

Avalike teenuste (sh e-teenuste) osutamine Valla elanikud, ettevõtted, organisatsioonid 



 

 

Valla planeeringute ja valdkondlike 
arengukavade koostamine 

Valla elanikud, ettevõtted, organisatsioonid 

Elu- ja puhkekeskkond 

Lastehoiu korraldamine Lapsed, lapsevanemad 

Alus- ja põhihariduse andmise korraldamine Õpilased, lapsevanemad 

Kõrghariduse toetamine Tudengid, lapsevanemad 

Huvihariduse andmise korraldamine ja 
toetamine 

Õpilased, lapsevanemad 

Õpilasliini teenuse korraldamine Õpilased, lapsevanemad 

Kultuuri ja spordi tegevuse edendamine Valla elanikud 

Arkna mõisa turismialase tegevuse toetamine Ettevõtted, külalised, turistid 

Lasila mõisa ürituste korraldamine ja 
toetamine 

Valla elanikud, külalised, turistid 

Raamatukogu teenuste osutamine Valla elanikud 

Laste päevahoiuteenuse korraldamine Lapsed, lapsevanemad 

Päevakeskuste pakutavate teenuste 
osutamine 

Valla elanikud 

Tervishoiuteenuste olemasolu tagamine Valla elanikud 

Sotsiaalhoolekande teenuste osutamine ja 
korraldamine 

Valla elanikud 

Erinevate sotsiaaltoetuste eraldamine Valla elanikud 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse 
pakkumine ja korraldamine 

Valla elanikud 

Teede ja tänavate korrashoid Valla elanikud 

Kergliiklusteede hooldamine Valla elanikud, külalised, turistid 

Elamuhoolduse teenuste korraldamine Valla elanikud 

Ühistranspordisüsteemi korraldamine Valla elanikud 

Heakorra tagamine avalikes kohtades Valla elanikud 

Kauni Kodu konkursi korraldamine Valla elanikud 

Ettevõtluskeskkond 

Kaubandustegevuse (rändkauplus) 
korraldamine külades 

Valla elanikud 

Ettevõtete toetamine Ettevõtjad 

Potentsiaalsete ettevõtlusalade ja –
võimaluste pakkumine 

Ettevõtjad, investorid 

Tööturuteenuse pakkumine koostöös 
Töötukassaga 

Valla elanikud 

Keskkonnakaitse 

Jäätmekäitluse korraldamine Valla elanikud, ettevõtted, organisatsioonid 

Tõrma kalmistu haldamise korraldamine Valla elanikud 

Erakinnistutel puurkaevude rajamise 
toetamine 

Valla elanikud 

Talgute ja heakorrapäevade korraldamine Valla elanikud 

Keskkonnaalaste teavitusürituste ja 
konkursside korraldamine 

Õpilased, lapsevanemad 

Kogukondlike suhete arendamine 

Külade arengu ja algatuste toetamine Kodanikeühendused 

Külade ümarlaua korraldamine  Valla külad 

Tabel 1. Omavalitsuse poolt pakutavad teenused. 
 



 

 

3.7. KOONDHINNANG VALLA ARENGUTASEMELE 
 
Rakvere valla arengueelduste kokkuvõte on esitatud SWOT-analüüsina: 

 
A. RAKVERE VALD KUI ORGANISATSIOON  

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Rakvere vallal on suur potentsiaal ja 
perspektiiv.  

• Hästi toimiv juhtimine – aktiivne ja 
energiline juht, optimaalne 
organisatsiooni suurus. 

• Eelmiste arengukavade täitmine perioodis 
stabiilselt 70% ulatuses. 

• Vallamaja hea asukoht – personali parem 
valikuvõimalus, parem logistika. 

• Kompetentsete ametnike olemasolu. 
• Vähene bürokraatia – kiired 

otsustusprotsessid. 
• Hea koostöö vallavolikogu ja vallavalitsuse 

vahel. 
• Organisatsioonisiseste pingete 

puudumine. 
• Konservatiivne eelarvepoliitika. 
• Madal laenukoormus. 
• Tähtpäevade tähistamine - eakate 

meelespidamine, valla üritused (nt 
jaanipäev, emadepäev, pensionäride 
teeõhtu), vallavanema ja volikogu 
esimehe vastuvõtt Vabariigi aastapäeval. 

• Erinevate vanusegruppide mitmekesiste 
ideedega arvestamine otsuste tegemise 
protsessis.  

• Toimiv võrgustikutöö (kool, lapsevanem, 
külavanemad, sädeinimene, vallavalitsus-
volikogu, päevakeskused, politsei, 
päästeamet jt). 

• Hea piirkondlik, maakondlik, regionaalne 
ja rahvusvaheline koostöö. 

• Hea koostöö MTÜde, ettevõtete ja 
omavalitsuse vahel. 

• Tugeva ja toimiva kriisiplaani olemasolu. 

• Ametnike liialt suur vastutusvaldkond. 
• Tegelusjuhi (ürituste korraldaja, 

koostööprojektide koordinaator), 
noorsootöö koordinaatori, projektijuhi ja 
hooldustöötaja puudumine. 

• Piiratud eelarve. 
• E-teenuste puudulikkus. 
• Uuendamist vajav vallaleht ja koduleht. 
• Mitteosalemine sotsiaalmeedia võrgustikes. 
• Puudulik info liikumine.  

VÕIMALUSED OHUD 

• EL ja siseriiklike toetusmeetmete 
kaasamine valla arengusse.  

• Koostöö Rakvere linnaga, 
naabervaldadega, VIROL’iga ja 
sõprusvaldadega Eestis ja väljaspool 
Eestit. 

• Kiire infotehnoloogia areng ja traadita 
internetiühenduse (WiFi) laialdasem 
kasutuselevõtmine. 

• Valla finantsriskide süvenemine 
majandussurutise jätkumisel.  

• Elanike arvu vähenemine ning rahvastiku 
vananemine, mis tingib tulumaksu 
laekumise vähenemise. 

• Ebasoodne regionaalpoliitika, sh valdade 
ühinemine. Haldusreformi käigus 
kogukonna tükeldamine. 

• Riik ei kata KOV’le antud ülesandeid   



 

 

• Koostöö ettevõtete ja 
mittetulundusühingutega. 

• Elanike huvitatuse tõstmine 
otsustusprotsessidesse kaasamiseks. 

piisavate ressurssidega. 
• Euroopa Liidu ja rahasüsteemi ebastabiilsus. 
• Elanikkonna vähene huvi. 

Tabel 2. SWOT-analüüs. 
 

B. ELU- JA PUHKEKESKKOND  
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Rakvere linna lähedus. 
• Hästi toimivate, jätkusuutlike koolide ja 

lasteaedade olemasolu.  
• On renoveeritud mõisakompleksi hooneid 

hariduse ja noorsootöö arendamiseks 
(Lasila). 

• Võimaldatakse korraldada õppekäike nii 
koolides kui lasteaedades. 

• Õpilased on edukad järgmistes 
kooliastmetes. 

• Tagatud lastehoiuteenus kolmes 
lasteasutuses. 

• Töövihikute toetuse (50%) väljaspool valla 
koole. 

• Korraldatud tasuta transport õpilastele. 
• Üliõpilaste toetuse olemasolu. 
• Raamatukogu ja IT punktide olemasolu. 
• Vallas on rohkesti kultuuriobjekte 

(mõisad, ausambad Baer, Bornhöhe). 
• On renoveeritud ja kasutusele võetud 

ajaloolisi hooneid. 
• Mänguväljakute ja puhkerajatiste rohkus. 
• Koolides toetatakse laiapõhjalist 

huviharidust õpilastele. 
• Vaba aja tegevusteks on võimalik 

kasutada toimivaid külakeskusi, 
päevakeskusi, lastetube ja 
raamatukogusid. 

• Rajamisel on skatepark Lepnal. 
• Spordi ja huvihariduse võimaldamine 

väljaspool valda kõikidele soovijatele, kes 
on valla elanikud. 

• Kompaktsetel asustusaladel on toimiv 
veevarustus ja kanalisatsioon. 

• Tihe teedevõrk (57 km riigiteid). 
• Järjepidev valla teede hooldamine - 

pindamine, lumetõrje, teeäärte 
korrashoid. 

• Rakvere-Lepna kergliiklustee olemasolu. 
• Tänavavalgustuse olemasolu kompaktse 

hoonestusega aladel.  
• Toimiv sotsiaalvaldkond (teenused ja 

• Rakvere linna ümbrus on magala.  
• Õpilaste arvu vähemine. 
• Lastehoiu- ja lasteaiakohtade puudus 

Lepnal ja Veltsis. 
• Sõimerühma puudumine Lasilas. 
• Veltsi Lasteaed-Algkooli ruumipuudus. 
• Koolide IKT vahendid vajavad 

kaasajastamist. 
• Nõrk tugiteenuste korraldus hariduslike 

erivajadustega lastele (eripedagoog). 
• Käelise tegevuse baas ebapiisav 
• Koolide lõpetanutel  puudub kohapeal 

eneseteostusvõimalus. 
• Laste transpordi korraldus Veltsi LAK’is. 
• Mänguväljakud vajavad uuendamist. 
• Vallas puuduvad kooliaiad.  
• Ei korraldata piisavalt koolide 

infrastruktuuriliste võimaluste kasutamist 
koolivälisel ajal. 

• Vaba aja veetmise võimaluste vähesus 
mürsikutel. 

• Lasila noortekeskuse tegevus on 
rakendamata. 

• Lepna lastetoa vähene kasutamine. 
• Vabaaja veetmise kohad  asuvad enamasti 

väljaspool valda. 
• Noortel puuduvad või on minimaalsed 

vaba aja veetmise võimalused osades 
külades.  

• Kergliiklusteede vähesus.  
• Olemasolevate kergliiklusteede vähene 

valgustatus, puudulik haljastus. 
• Kõrgemäe, kui aktiivse puhkuse ala, 

aeglane areng. 
• Puudub spordihoone. 
• Ülevallaliste (kultuuri)ürituste vähesus, 

vähene üritusest osavõtt, vähene esindatus 
(sport, mälumäng, muusika). 

• Puudulik Päide elamurajooni taristu.  
• Korruselamute amortiseerumine.  
• Osades korrusmajades on elektriküte. 
• Korteriühistute vähene tegevus - 



 

 

toetused vanuritele, puuetega isikutele ja 
teistele abivajajatele). 

• Kõigil elanikel on olemas kodu. 
• Kauni elukeskkonna väärtustamine ja 

tunnustamine. 
• Eriolukordade puhul hädasolevatele 

inimestele avariipindade olemasolu 
 

teadlikkusse ja motivatsiooni puudumine. 
• Halvad elamistingimused vähekindlustatud 

peredel. 
• Osades külades puudub nädalavahetusel 

ühistranspordi ühendus Rakvere linnaga. 
• Kohati on teeääred hooldamata. 
• Prioriteedid on riiklikul tasandil paigast ära 

– näiteks prügivedu on paremini 
korraldatud kui inimeste heaolu.  

• Hoolekande teenuste võrk on vähe 
arendatud. 

• Puuduvad aktiivselt toimivad 
päevakeskused (sh Arknal). 

• Sotsiaaltranspordi puudumine. 
• Valla konstaabli puudumine. 
• Heakorra probleemid külakeskustes 

(niitmise korraldamatus). 
• Lagunenud hoonete olemasolu. 

VÕIMALUSED OHUD 

• EL struktuurifondide ja siseriiklike 
programmide poolt pakutavate 
võimaluste kasutamine investeeringute 
teostamiseks. 

• Tervise väärtustamine.  
• Piirkonna atraktiivsuse tõstmine ja 

mainekujundus ka väljapoole suunatud 
tegevustega. 

• Puudub realistlik regionaalpoliitika. 
• Elektriküttega korterite väärtuse langus.  
• Kuritegevuse kasv järelevalve puudumise ja 

karistamatuse tõttu. 
• Alkoholi ja narkootikumide lihtne  

kättesaadavus. 

Tabel 3. SWOT-analüüs. 
 

C. ETTEVÕTLUSKESKKOND  
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Soodsa ettevõtluse infrastruktuuriga 
(veevarustus, kanalisatsioon, teed, 
elekter, side, gaas) vabade maade 
olemasolu. 

• Väge täis Rakvere linna lähedus. 
• Arenenud kaubandus. 
• Põhjakeskus – suurim külapood. 
• Hea viljakusega suurte põllumassiivide 

olemasolu. 
• Planeeringute olemasolu kinnisvara 

arenduseks. 
• Tühjade tootmishoonete olemasolu. 
• Vallapoolse starditoetuse olemasolu 

alustavatele ettevõtetele. 
• Rakvere linna lähedusest tingitud 

kvalifitseeritud tööjõu olemasolu.  

• Ettevõtjate puudus. 
• Vähene ettevõtlusõpe koolides.  
• Ettevõtete tegevusregistri puudumine. 
• Ettevõtlusalad ja tootmispinnad on 

kaardistamata. 
• Puudulik ettevõtjate omavaheline 

suhtlemine. 
• Kvalifitseeritud tööjõu puudus. 
 

VÕIMALUSED OHUD 

• Investorite huvi kasv. 
• EL ja siseriiklike toetusmeetmete 

• Nitraaditundlikule alale seatud piirangute 
pärssiv mõju efektiivsele maakasutusele. 



 

 

kasutamine. 
• Turismi osatähtsuse kasv Eesti 

majanduses, eriti siseturismis. 
• Noorte ettevõtlikkuse arendamise osas 

huvi tekitamine ja tingimuste loomine 
 

• Põllumajandustootjatele esitatavad kõrged 
renditasud. 

• Kvalifitseeritud tööjõu puudus. 
• Karmistuvad keskkonnanormid. 

Tabel 4. SWOT-analüüs. 
 

D. KESKKONNAKAITSE  
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Koolide osalemine keskkonnateadlikkuse 
projektides. 

• Lasila Põhikoolis on üheks valikaineks 
keskkonnaõpetus. 

• Renoveeritud kanalisatsiooni-objektid. 
• Korraldatud jäätmekäitlus. 
• Jäätmekeskuse töös osalemine. 
• Puutumata looduskeskkond. 
• Parkide uuendamine (võimalik ära 

kasutada ajaloolist mälu – legendid, 
mälestused). 

• Osalemine “Teeme ära” projektis. 
• Toimiv hulkuvate loomade probleemide 

lahendamine. 

• Ebaseadusliku jäätmekäitluse esinemine. 
• Rakvere linna poolne puudulik 

olmejäätmete veo korraldus. 
• Liigvee kogunemise oht Haava karjääri. 
• Asumine nitraaditundlikul alal. 
• Eelvoolude hooldamise puudumine. 
• Elanike ja ettevõtete madal 

keskkonnateadlikkus. 
• Kalmistu jäätmete sorteerimissüsteemi 

puudumine. 

VÕIMALUSED OHUD 

• EL ja siseriiklike toetusmeetmete 
kasutamine. 

• Keskkonnaalaste projektide jätkumine. 
• Elanikkonna ja ettevõtete 

keskkonnateadlikkuse kasv. 
 

• Elanike ja ettevõtete madal 
keskkonnateadlikkus. 

• Põlevkivi maardlate olemasolu piirab 
investeeringute tegemist. 

• Hajureostus. 
• Kuivendussüsteemide hooldamatus. 
• Tuulekaitseribade vähenemine valla 

territooriumil.  

Tabel 5. SWOT-analüüs. 
 

E. KOGUKONDLIKE SUHETE ARENDAMINE  
 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

• Tublide sädeinimeste olemasolu. 
• Hästi toimivad MTÜ’d.  
• MTÜ’de toetuse olemasolu. 
• Toimiv Külade ümarlaud. 
• Toimiv koostöö LEADER tegevusgrupis 

MTÜ Partnerid. 
• Hästi toimivad külasisesed tegevused. 
• Erinevate tegevuste koordineerimine 

päevakeskuste kaudu. 

• Sädeinimeste vähesus.  
• MTÜ’de erinev aktiivsus. 
• Igas külas ei ole tegusat külavanemat. 
• Elanike passiivsus koostöö tegemiseks küla 

sees. 
• Nõrk küladevaheline koostöö. 
• Rakvere linna lähedus pärsib kogukonna 

tunnet. 
• Ühtse keskuse puudumine. 
• Veltsis ja Lepnal puudub keskus. 
• Liiklemisvõimaluse sõltumine isiklikust 

transpordist. 



 

 

• Hea süsteemi puudumine uute elanike 
sulandamiseks kogukonda. 

VÕIMALUSED OHUD 

• EL ja siseriiklike toetusmeetmete 
kaasamine kogukonna arendamisse. 

• Külakogukondade koostöö arendamine. 
• MTÜ’de ja külakeskuste tegevuse 

hoogustumine, noorte aktiivsuse kasv. 

• Paikse elanikkonna vähenemine. 
• Aktiivsete noorte vähesus. 
• Alkoholi, tubaka ja uimastite vaba 

kättesaadavus. 
• Ühtsustunde nõrgenemine seoses Rakvere 

linna lähedusega. 
• Uute elanike kogukonda mittesulandumine. 
• Eestvedajate väsimine ja vähene 

motiveeritus.  
• Töökoha kauguse ja töökoormuse 

suurenemine. 

Tabel 6. SWOT-analüüs. 
 
 

4. RAKVERE VALLA STRATEEGILISE ARENDAMISE MUDEL 
 
 
4.1. RAKVERE VALLA VISIOON 2032 
 
Rakvere vald on inimväärse elu- ja puhkekeskkonnaga, erksa kultuurielu, konkurentsivõimelise 
majanduse ja kaasaegse infrastruktuuriga säästvale arengule suunatud, iseseisev, koostöömeelne, 
haldus- ja jätkusuutlik ning uuendustele avatud kogukond. 
 
Valla tunnuslause:  
 

 
Tammine kodu 

 

 
4.2. OMAVALITSUSE MISSIOON VALLA ARENDAMISEL 
 
Rakvere valla missioon on tagada olemasolevale ja potentsiaalsele elanikkonnale, külastajatele, 
ettevõtjatele ja organisatsioonidele ning investoritele kvaliteetne, kõikide huvidega arvestav, 
stabiilne ja turvaline elu-, puhke- ja ettevõtluskeskkond. 
 
4.3. VALLA ARENDAMISE PÕHIMÕTTED 
 
Vallaorganisatsiooni tegevust läbivad põhimõtted ja väärtused: 
• Avatus ja pädevus: 

• Valla juhtimine ja ressursside haldamine lähtudes parimatest teadmistest, oskustest, 
kogemustest ja demokraatlikult jagatud väärtustest. 

• Otsuste ja tegevuste avalikustamine ja läbipaistvus.  
• Tegutsemine valla kodanike ja institutsioonide huvides ja vajadusi arvestades.  
• Inimeste tunnustamine ja motiveerimine.  
• Iga probleem otsuse ja lahenduseni. 

• Eesmärgikindlus: 
• Erinevatele sihtgruppidele suunatud arenguplaneerimine.  
• Püsiva toimetuleku- ja arenguvõime loomine.  



 

 

• Arendustegevuse pidev eesmärgistamine, elushoidmine. 
• Uuenduslikkus:  

• Õppimisvõime ja loovuse arendamine ning uuenduslike ideede ja tegevuste toetamine.  
• Valla avalike teenuste osutamisse on kaasatud avalik-, era- ja kolmas sektor. 
• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine teenuste osutamisel. 
• Organisatsioon on uute, arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks.  

• Koostöö: 
• Kõigi osapoolte kaasamine arengute kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel ning 

vastavate otsuste ettevalmistamisel. Ühistöös luuakse sünergia valla identiteedi loomiseks ja 
parimate lahendite kasutamiseks vallaelanike huvides. 

• Pidev info pakkumine ja suhtlemine.  
• Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine. 

• Jätkusuutlikkus: 
• Püsiva toimetuleku- ja arenguvõime loomine.  
• Arendustegevuse pidev eesmärgistamine, elushoidmine. 

 

Joonis 16. Rakvere valla strateegilise arendamise mudel. 
 
4.4. RAKVERE VALLA STRATEEGILISED EESMÄRGID JA ÜLESANDED  
 
A. RAKVERE VALD KUI ORGANISATSIOON  
 
1. Eesmärk: Stabiilne juhtimine, õiguskindlus, mõtestatud ja suunatud tegevus 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 



 

 

• Valla terviklikkuse (kogukond, piir) säilitamine haldusreformi käigus. 
• Haldusreformi elluviimiseks partnerite kaardistamine, koostöövõimaluste analüüsimine ning 

aktiivne tegevus potentsiaalsete partneritega 
• Puuduolevate spetsialistide ametikohtade loomine struktuuris. 
• Erialaste koolituste võimaldamine teenistujatele. 
• Teenistujate ja töötajate töötingimuste parendamine, infotehnoloogia riist- ja tarkvara 

kaasajastamine. 
• Valla töötajatele motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja rakendamine. 
• Säästlik planeerimine ja majandamine. 
• Konsultantide kaasamine arendustegevusse.  
• Osade avalike teenuste eelarvestatud üleandmine kolmandale sektorile.  
• Teenuste andmebaasi loomine. 
• E-teenuste väljaarendamine (sh e-valitsus ja e-volikogu). 
• Valla tunnuslausest tuleneva sümboolika tähtsustamine. 
• Valla võimaluste turundamine elu-, puhke- ja ettevõtluskeskkonnana. 
 
2. Eesmärk: Valla elanikud osalevad aktiivselt otsuste tegemise protsessis 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Valla kodulehe ja vallalehe arendamine. 
• Sotsiaalmeedia kanalite kasutamine – Facebook, Twitter. 
• Avalike arutelude, küsitluste ja infopäevade korraldamine, tagasiside saamine elanikelt. 
• Valla infovoldiku perioodiline uuendamine. 
• Teabe levitamine vallas toimuva, valla organite poolt vastuvõetud õigusaktide ja nende eelnõude 

kohta kodulehel, teadetahvlitel, valla ajalehes või muul kõigile huvilistele kättesaadaval viisil. 
• Juurdepääsu tagamine interneti-teenustele AIP kaudu. 

 
3. Eesmärk: Tõhus koostöö kohalikul, maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Koostöö jätkamine VIROL’ga, LEADER piirkondadega, sõprusvallaga Lätist jt. 
• Üle-eestilise ühtse omavalitsusliidu tekke toetamine.  
• Ühisteenistujate (arhitekt, jurist, kalmistuvaht, järelevalve jt) töölerakendamine koostöös teiste 

omavalitsustega. 
• Ühiste arengukavade ja planeeringute koostamine. 
• Koostöö tihendamine ettevõtete, elanike, kolmanda sektori ja teiste organisatsioonidega Eestist 

ja välismaalt.  
• Koostööprojektide algatamine uute sõprusvaldadega Eestist, Soomest ja teistest riikidest. 
• Naabervaldade ja koostööpartnerite uudiste kajastamine valla kodulehel ja ajalehes. 
 
B. ELU- JA PUHKEKESKKOND  
 
4. Eesmärk: Elanikele on tagatud võimalus omandada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline alus-, 
põhi- ja huviharidus ning osaleda elukestvas õppes 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Alus- ja üldhariduse andmise jätkamine Lasilas ja Veltsis. 
• Õppeasutuste teenuste korrastamine. 
• Lapsehoiu teenuse algatamine vallas. 
• Õppekavade nõuetele vastavaks õppetööks vajaliku kaasaegse õpikeskkonna, sh õppevahendite 

(sh IKT), tagamine. 
• Alternatiivsete õppemeetodite (sh õuesõpe, õppekäigud jt) toetamine. 
• Väljaspool valda või maakonda õpilaste poolt mistahes võistlustel koolide ja valla esindamise 

soodustamine ja toetamine ning tulemuspõhine tunnustamine.  
• Laste arvu ja asukoha uuringutele tugineva lasteasutuste arengumudeli modelleerimine. 



 

 

• Tugiteenuste arendamine.  
• Huvitegevuse korraldamine ja toetamine. 
• Valla omandis olevate ruumide kasutamise võimaldamine huvitegevuste läbiviimiseks ka pärast 

vastava asutuse põhitegevuseks vajalikku lahtiolekuaega. 
• Täiskasvanute täiend-, huvi- ja vabaharidusalaste ning ümberõppealaste koolituste algatamise ja 

elluviimise soodustamine. 
• Valla õppeasutuste arengukavade elluviimine. 
• Lastevanemate koolitused. 
  
5. Eesmärk: Loodud võimalused inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks 
arvestades elanike ja külastajate kultuuri-, haridus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Vallasiseste vabaajaja sportimise võimaluste arendamine kõikidele elanike gruppidele.  
• Multifunktsionaalsete keskuste rajamine. 
• Kergliiklusteede rajamine ja arendamine. 
• Matka- ja terviseradade arendamine. 
• Mänguväljakute ja puhkekohtade rajamine ja parendamine. 
• Oluliste  loodus- ja kultuuriobjektide kaardistamine ja turundamine. 
• Mitmesuguste uurimustööde läbiviimine valla objektide kohta õpilaste poolt. 
• Suunavate ja objektide kohta käiva teabega infoviitade, teabetahvlite, kaartide jms paigaldamine. 
• Turismikeskuste (Arkna, Lasila) väljaarendamine.  
• Koostöö jätkamine teiste mõisakoolidega.  
• Valla mainet ja atraktiivsust suurendavate kultuuriürituste (nt muna/kana festival, 

traditsioonilised tähtpäevad, ajalooga seotud tähtpäevad jt) väljatöötamine, käivitamine, 
korraldamine ja korraldamise toetamine. 

• Spordivõistluste korraldamine.  
 
6. Eesmärk: Elanike iseseisvat toimetulekut efektiivselt ja paindlikult toetav hoolekandesüsteem 
ning tõhus terviseedenduslik tegevus 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Olemasolevate sotsiaalteenuste osutamise ja nende korraldamise jätkamine ja arendamine. 
• Perede toimetulekut soodustavate toetuste maksmise jätkamine valla eelarvest. 
• Lastekaitsetöö parendamine. 
• Sotsiaalse infosüsteemi arendamine. 
• Erivajadusega lastele ja nende peredele vajalike toetavate teenuste (õpiabi, sobivad õppevormid, 

psühholoog, logopeed, tugiisiku määramine, rehabilitatsiooni teenus, lapsehoiuteenus, 
vanemate nõustamine, tegevusteraapia) osutamine või korraldamine. 

• Eakate ja puuetega inimeste hoolekandes hooldusvajaduse hindamise läbiviimine ja tulemustest 
lähtuvalt optimaalse sotsiaalteenuste ja toetuste süsteemi (abivahendid, rehabilitatsiooniteenus, 
koduteenused, tugiisik, koduõde, isiklik abistaja, toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise 
teenus psüühiliste erivajadusega inimestele jms) väljakujundamine.  

• Sotsiaaltranspordi korraldamine koostöös teiste omavalitsustega.  
• Pikaajaliste töötute motiveerimine ja aktiviseerimine koostöös Töötukassaga ja teiste 

organisatsioonidega. 
• Mitteaktiivsete eakate motiveerimine ja kaasamine aktiivsesse ühistegevusse. 
• Elanike terviseteadlikkuse tõstmine (terviseõpetusele suurem tähelepanu, spetsialistide loengud 

erinevatele siht- ja vanusegruppidele koostöös MTÜ’dega,  nt “Suitsuprii vald” projekti 
käivitamine jms). 

• Ravikindlustamata isikutele vajadusel esmase arstiabi ja terviseuuringute võimaldamine. 
• Rakvere Haigla jätkuv toetamine. 
• Kolmanda sektori kaasamine sotsiaalteenuste osutamisse ja arendamisse ning tervise-

edenduslikesse projektidesse. 



 

 

 
7. Eesmärk: Elanike vajadustele vastav tehniline taristu 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Avalikus kasutuses olevate teede parendamine iga-aastase teehoiukava alusel eelarveliste 

vahendite piires. 
• Kompaktse hoonestusega alade ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni parendamine. 
• Päide elamupiirkonna tsentraalse veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamise eeltöö teostamine. 
• Alternatiivenergia kasutuselevõtu soodustamine. 
• Transpordiühenduse uuringu teostamises osalemine. 
 
8. Eesmärk: Esteetiliselt nauditav ja turvaline elukeskkond 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Avalikus kasutuses olevate teede ja üldkasutatavate objektide juures olevate teede ja haljasalade 

hooldetööde korraldamine. 
• Kauni Kodu konkursil osalejate ringi laiendamine. 
• Mahajäetud ja heakorrastamata objektide, kinnistute ja maatükkide hooldamine. 
• Tingimuste loomine noortele peredele ja koduvalda tagasipöördujatele elamispinna saamiseks. 
• Korteriühistute tunnustamine.  
• Korteriühistute ümarlaua korraldamine. 
• Korrakaitse tugevdamine läbi abipolitseinike tegevuse toetamise. 
• Koostöös noorsoopolitseiga ja teiste institutsioonidega  preventiivse töö korraldamine koolides; 

süsteemse alkoholi, suitsetamise, narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuse korraldamine noorte 
seas. 

• e-konstaabli töölerakendamine (videovalve avalikes kohtades). 
• Naabrivalve toetamine. 
• Kaitseliidu kaasamine turvalisuse tagamiseks. 
• Valla vaatamisväärsuste märgistamine infotahvlitega. 
 
C. ETTEVÕTLUSKESKKOND  
 
9. Eesmärk: Mitmekesine ja konkurentsivõimeline ettevõtlus 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Ettevõtluse (tegevusalade) kaardistamine, manuaali koostamine valla ettevõtetest ja selle 

jagamine valla elanikele. 
• Ettevõtliku kooli ja ettevõtliku lasteaia projektiga liitumine.  
• Ettevõtluse rubriigi loomine valla kodulehele. 
• Ettevõtlusalade ja tootmispindade detailne kaardistamine ja kajastamine kodulehel ja 

brošüürides. 
• Ettevõtete poolt algatatud turismi- ja puhkemajandusalasete ettevõtmiste soodustamine. 
• Ettevõtjate koostöövõrgustike loomine.  
• Parimate ettevõtjate tunnustamine. 
• Ettevõtlike inimeste valda tagasituleku soodustamine. 
 
D. KESKKONNAKAITSE  
 
10. Eesmärk: Efektiivselt korraldatud jäätmekäitlus ja looduskaitse, elanikkonna kõrge 
keskkonnateadlikkus 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele: 
• Loodusressursside kaitses ja kasutuses ökosüsteemse ja keskkonnasäästliku käsitluse põhimõtete 

järgimine. 
• Joogivee seisundi ja ressursside regulaarse järelevalve korraldamine koostöös 

Keskkonnaametiga. 



 

 

• Selja jõe seisundi hindamine. 
• Eelvoolude korrastamine. 
• Keskkonnajärelvalve korraldamine. 
• Rakvere linnaga ühistele kalmistutele (linnakalmistutele ja Tõrma kalmistule) hooldaja leidmine.  
• Koostöö parendamine Tõrma kalmistu haldamisel Rakvere linna, Vinni ja Sõmeru valdadega. 
• Elanike ja ettevõtjate keskkonnateadlikkuse suurendamine Pandivere nitraaditundlikust alast ja 

keskkonnapiirangutest.  
• Üldiste heakorra aktsioonide korraldamine. 
• Keskkonnaõppe korraldamise jätkamine ja laiendamine, vastavates projektides osalemise 

võimaldamine. 
• Loodusõpperadade rajamine ja arendamine. 
• Võimaluste ja vahendite otsimine kultuurimaastike säilitamiseks ja taastamiseks ning 

loodusmaastike kaitse tõhustamiseks. 
• Rohevõrgustiku ja tuuletõkkeribade täpsustamine valla üldplaneeringus. 
 
E. KOGUKONDLIKE SUHETE ARENDAMINE  
 
11. Eesmärk: Valla elanikud omavad tugevat kodukoha identiteeti ja hoiavad seda 
Aastatel 2016-2019 keskendutakse järgmiste ülesannete lahendamisele:  
• Ühiste tegevuste arendamine kõikide valla piirkondade vahel. 
• Kogukondlike tegevuste ja suhete tugevdamine. 
• Külavanemate toetamine koolituste, ürituste, koosolekute jm korraldamisel. 
• Sädeinimeste (sh sädenoor) tunnustamine. 
• Valda asujatele infopaketi loomine. 
• Külaplatside rajamisele ja arendamisele kaasaaitamine. 
• Noortele töö- ja puhkelaagri korraldamine. 
• Kogukondade kaasamine mänguväljakute korrastamisel ja muudel heakorratöödel. 
• Kolmanda sektori projektide kaasfinantseerimine.  
• Tammede istutamine Lepnale. 
• Oma kodukoha uurimine, lugude talletamine. 
• Noorte omaalgatuslike projektide toetamine. 
 
5. INVESTEERINGUTE PRIORITEEDID 
 
Võttes arvesse valla haldusvõimekust on Rakvere valla arengumudelis püstitatud eesmärkide 
saavutamiseks lähiaastatel (2016-2019) kavandatud investeeringud koos hinnangulise maksumuse ja 
teostamise ajaga toodud tabelis 7. Nii rahalised vajadusel kui teostamise aeg on indikatiivsed ja 
täpsustuvad projektide realiseerimise ja valla eelarve menetlemise käigus. 
 
EXCELIS! 
Tabel 7. Kavandatud investeeringud 2016-2019. 
 
Projektipõhiselt kavandatud tegevused on toodud tabelis 8 koos maksumuse ja teostamise ajaga. 
Nimetatud projekte planeeritakse rahastada mitmepoolselt: valla eelarveliste, kaasatud 
organisatsioonide omavahenditega, taotletud projektivahenditega ja riigipoolse kaasrahastusega. 
 
EXCELIS! 
Tabel 8. Arengukava projektipõhised tegevused 2016-2019. 
 
6. ARENGUKAVA SEIRE, MUUTMINE JA AVALIKUSTAMINE 
 



 

 

Rakvere valla arengukava peab hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Arengukava 
koostamine algatatakse Rakvere Vallavolikogu otsusega. Arengumeetmete kavandamisel lähtutakse 
üldplaneeringust ja eelarvestrateegiast. 
 
Rakvere valla arengukava seire eest vastutab vallavalitsus. Iga aasta 1. märtsiks kogutakse andmed 
Rakvere valla arengukavas ette nähtud eesmärkide täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, 
koostatakse aruanne ning esitatakse see vallavolikogule hiljemalt 31. märtsiks. 
 
Vallavalitsus valmistab vajaduse korral ette Rakvere valla arengukava muutmise ettepanekud ning 
võtab vastu otsuse arengukava muutmiseks hiljemalt antud kalendriaasta 30. aprilliks. Vallavalitsus 
esitab arengukava muutmise eelnõu hiljemalt sama kalendriaasta 15. augustiks vallavolikogule. 
 
Vallavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise määrusega enne, kui 
vallavalitsus esitab eelarve eelnõu vallavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 
1. oktoobriks.  
 
Rakvere Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise vastavalt kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduses sätestatule ning lähteülesandes ette nähtud korrale. Teade Rakvere valla 
arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse vallalehes ja Rakvere valla 
veebilehel. Avaliku väljapaneku kestus ei või olla lühem kui kolm nädalat. Arengukava ja arengukava 
muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest vallavolikogu 
poolt. Vallasekretär esitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmisest arvates kahe nädala 
jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsiooni arengukava või 
arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta. 
 
 
 
 


