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SISSEJUHATUS
Kohalikul omavalitsusel on oma piirkonna inimeste tervise hoidmisel ja parandamisel oluline roll, 

sest just sellel tasandil kavandatakse kohaliku elukeskkonna prioriteetseid suundi. Teades paikkonna 

olulisemaid terviseriske, saab pöörata tähelepanu nendele tervisemõjuritele, mis vajavad paranda-

mist. Probleemide lahendamine saab alguse probleemi teadvustamisest nii indiviidi kui kohaliku 

omavalitsuse tasandil.

Tervisetemaatika hõlmab kõiki kohaliku elu valdkondi. Nendest olulisemad kohaliku omavalitsuse 

jaoks  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.  Kõigi  nende  ülesannete  lahendamisele  aitab  kindlasti  kaasa  kohaliku 

terviseprofiili  koostamine.  Terviseprofiil  peaks olema peamine abivahend inimeste ja keskkonna 

terviseseisundi  mõõtmisel,  hindamisel  ja  analüüsimisel.  Peale  neid  tegevusi  saab  koostada 

tegevuskava  paremate  tervisetulemuste  saavutamiseks.  Terviseprofiili  koostamine  on 

lõppkokkuvõttes hinnangu andmine kogukonna ja elukeskkonna terviseseisundile. Profiil määratleb 

täpsemalt  ka  selle,  millisel  viisil  on  kõige  otstarbekam probleeme  lahendada  ja  vajadusi  täita, 

pakkudes selleks välja vajaminevad tegevused ja ressursid.

Terviseprofiili  abil  saame välja  selgitada  Väätsa valla  elanike  tervist  mõjutavad tegurid,  tervise 

parendamist  võimaldavad  tegevused,  aidata  saavutada  positiivseid  tervisemuutusi,  edendada 

valdkondadevahelist koostööd, anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate elualade spetsialistidele ja 

otsusetegijatele  kergesti  arusaadaval  viisil  teavet  tervisemõjuritest  ja  muuta  tervise  temaatika 

nähtavamaks.

Käesolev terviseprofiil on koostatud augustis ja septembris 2015 vastavalt Tervise Arengu Instituudi 

poolt  kehtestatud  soovituslikele  nõuetele.  Valla  terviseprofiili  koostas  humanitaar-sotsiaalnõunik 

Margit Šestakov, aluseks oli varem 2010. aastal valminud Väätsa valla terviseprofiil. Informatsiooni 

ning  andmete  kogumise  protsessi  olid  kaasatud  Väätsa  Tervisekompleksi  juhataja  Taavi  Parts, 

ehitusnõunik  Heigo  Laaneoks,  Väätsa  Põhikooli  õppealajuhataja  Anneli  Mand,  Väätsa  Lasteaia 

juhataja Aira Schumann, Väätsa vallavanem Lauri Läänemets, Väätsa vallavolikogu tervishoiu- ja 

sotsiaalkomisjoni esimees Marina Aben.
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1. ÜLDANDMED

1.1. Pindala, asend ja piirid

Väätsa vald asub Järvamaa lääneservas Harjumaa, Järvamaa ja Raplamaa piiril. Vald piirneb Paide 

linna, Paide valla ja Türi vallaga; Rapla maakonnas Käru ja Kaiu vallaga ning Harju maakonnas 

Kose  vallaga.  Väätsa  vald  on  rahvaarvult  Järva  maakonna  seitsmes  ja  pindalalt  kuues 

omavalitsusüksus.

Valla pindala on 195,33 km2, millest kolmandiku ligi 32% moodustab haritav maa ning ülejäänud 

on metsade, soode ning veekogude all. Piiumetsa sookaitseala hõlmab 324 ha. Valda läbivad kolm 

Pärnu jõe lisajõge – Reopalu, Piiumetsa ja Lokuta.  Suuremad veekogud on Vissuvere järv ning 

Saunamäe ja Väätsa paisjärv.

Valla territooriumi koosseisu kuulub üks alevik – Väätsa alevik, mis on ka valla halduskeskuseks ja 

10 küla - Aasuvälja, Lõõla, Piiumetsa, Reopalu, Roovere, Röa, Saueaugu, Vissuvere, Väljataguse ja 

Ülejõe.  Asustustihedus  on  ca  6,5  in/km2 kohta,  mis  on  tunduvalt  väiksem kui  Järvamaa  (12,2 

in/km2) ja Eesti (30 in/km2 ) keskmine asustustihedus.

Väätsa  valla  keskus  on  Väätsa  alevik,  mis  asub  maakonna  keskusest  Paidest  ligikaudu  8  km 

kaugusel ja Türist 9 km kaugusel. Vahemaad valla keskusest suuremate linnadeni on järgmised: 100 

km Tallinna, 110 km Tartu, 90 km Pärnusse ja Rakverre ning 70 km Viljandisse.

Väätsa alevikus asuvad põhikool, lasteaed, vallamaja, spordikompleks, raamatukogu, eakatekodu ja 

teenindusasutused.

Joonis 1. Väätsa valla kaart.
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1.2. Rahvaarv, asustustihedus, rahvastiku soo-ja vanusjaotus

Väätsa valla elanike arv on viimastel aastatel püsinud vaatamata kergele langustrendile suhteliselt 

stabiilsena,  olles  01.01.2015.  aasta  seisuga  1343  inimest  (võrdluseks  elanike  arv  seisuga 

01.01.2014, mis oli 1370 inimest). Perioodil 2010-2015 vähenes rahvastik Väätsa vallas 76 inimese 

võrra. Asustustihedus on ca 6,5 in/km2 kohta, mis on tunduvalt väiksem kui Järvamaa (12,2 in/km2) 

ja Eesti (30 in/km2) keskmine asustustihedus.

Väätsa vald 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inimeste arv 1. jaanuari seisuga 1419 1395 1393 1391 1370 1343
Tabel 1. Väätsa valla rahvaarv 2010-2015.
Allikas: Eesti Rahvastikuregister

Valla tööealiste elanike arv (mehed ja naised vanuses 15-64) on 922 (01.01.2015 seisuga). Elanike 

arvult on vallas suurim Väätsa piirkond: Aasuvälja (99), Piiumetsa (52), Roovere (29), Röa (165), 

Väljataguse  (40),  Väätsa  (589),  Ülejõe  (70);  see  on  suurem  Lõõla  piirkonnast  Lõõla  (126), 

Saueaugu (18), Vissuvere (24) ning Reopalust (131).

Küla 2000 2005 2010 2015 Muutus

VÄÄTSA 690 702 634 589 -101
AASUVÄLJA 90 98 88 99 -9
LÕÕLA 157 192 149 126 -31
PIIUMETSA 65 66 54 52 -13
REOPALU 133 140 132 131 -2
ROOVERE 24 43 42 29 5
RÖA 137 149 150 165 28
SAUEAUGU 29 26 23 18 -11
VISSUVERE 36 24 30 24 -12
VÄLJATAGUSE 25 30 39 40 15
ÜLEJÕE 92 75 78 70 -22
KOKKU 1478 1545 1419 1343 -135
Tabel 2. Väätsa valla elanike arv külade jaotuses 2000-2015
Allikas: Eesti Rahvastikuregister

Väätsa piirkonnas elab 1044 inimest (77,5% valla elanikest), Lõõla piirkonnas 168 (12,5% valla 

elanikest) ja Reopalu külas 131 inimest (ca 10% valla elanikest). 

Aasta 2005 2010 2015
Elanikud vanuses 0-15 263 213 205
Elanikud vanuses 16-64 1128 1012 912
Elanikud vanuses üle 65 154 194 226
Tabel 3.Väätsa valla elanike vanuseline kooseis
Allikas: Eesti Rahvastikuregister

Aasta aastalt on langenud laste ja tööealiste inimeste osakaal ja tõusnud üle 65 aastaste elanike arv. 

Kõige suurem on langus valla tööealiste inimeste hulgas, -216 elanikku vähem kui 2010 aastal.
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Joonis 2. Väätsa valla rahvastikupüramiid 01.01.2015.a

Kuid  siiski  on  Väätsa  valla  elanikkond  hetkel  suhteliselt  noor.  Tööealisi  ehk  15-64-aastaseid 

elanikke ja lapsi on 83,2%, millest alla 18-aastased moodustavad 17,4%,  ja üle 65 aastaseid on 

16,8%. Mehi on Väätsa vallas 686 ja naisi 675 (01.01.2015 seisuga).

1.3. Elussünnid, surmad

Sündivusnäitaja  on  oluline  erinevate  teenuste  pakkumiseks  tulevikus,  näiteks  lasteaia-  või 

koolikohtade planeerimiseks. Sündide arv sõltub valla rahvastiku soolisest ja vanuselisest jaotusest, 

eriti sünnitusealiste naiste arvust.

Sündide arv Väätsa vallas  on langenud ja nagu mujal  Eesti  Vabariigis  on ka Väätsa vallas oht 

elanikkonna vananemisele. Rahvastiku vähenemine ja surmade suurem osakaal võrreldes sündidega 

on  suuresti  negatiivse  iibe  tagajärg.  Vallas  on  sündide  arv  võrreldes  surmadejuhtude  arvuga 

märgatavalt väiksem.
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Joonis 3. Elussünnid Väätsa vallas 2010-2014 aastal, RV112
Allikas: Statistikaamet

Sündide  Väätsa  vallas  arv  kõigub  aastate  lõikes  -  sündimus  oli  kõrgem 2010  ja  2012.  aastal,  

vastavalt 16 ja 17 sünniga aastas. Alates 2012 aastast on sündivus Väätsa vallas langenud. Aastatel 

2010-2014 sündis Väätsa vallas 65 last, nendest 22 poissi (33,8 %) ja 43 tüdrukut (66,2%).

Joonis 4. Surmajuhtude arv Väätsa vallas 2010-2014aastal, RV49
Allikas: Statistikaamet
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Aastatel 2010-2014 suri vallas 74 inimest, neist 40 meest (54% surmajuhtudest) ja 34 naist (46% 

surmajuhtudest).  Surmade arv Väätsa vallas on langenud,  lõhe meeste ja naiste suremusnäitajate 

vahel  on  aastate  lõikes  vähenenud,  viidates  elanikkonna  tervisenäitajate  parenemisele  ja  eluea 

pikenemisele.

1.4. Kohaliku omavalitsuse eelarve, tulumaksu laekumine

Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused,  kes tegutsevad 

põhinedes  seadustele  iseseisvalt.  Igal  kohalikul  omavalitsusel  on  iseseisev  eelarve.  Eelarve 

suurusest  olenevad omavalitsuse  võimalused ja  paindlikkus  valla  juhtimisel  nii  operatiivsel  kui 

strateegilisel tasandil.  Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega iseloomustab 

eelarve suuruse ja elanike arvu suhet. Indikaator näitab omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma 

paikkonna elanikele parema elukvaliteedi tagamiseks. 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Tulud kokku, tuha eurot 2034,3 1232,4 1256,8 1394,1 1402,7
Kulud kokku, tuhat eurot 1922,6 1228,8 1259,5 1490,4 2139,4
Tabel 4. Väätsa valla eelarve tulud ja kulud 2010-2014 (tuhat eurot)
Allikas: Statistikaamet

Valla  eelarve  sarnaselt  Eesti  üldise  majanduskeskkonnaga  oli  kuni  2010.  aastani  kasvutrendis, 

seejärel aga languses. 2014. aasta eelarves on võrreldes varasemaga erinevate tegevusvaldkondade 

eelarve  vähenenud,  ainult  sotsiaalkaitse  eelarve  on planeeritud  suuremas  suurusjärgus  võrreldes 

varasemaga.

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Haridus 74,9 59 53 41,6 36,8
Vaba aeg, kultuur ja religioon 6,7 10,1 19,4 15,1 9,4
Majandus 5,7 8,8 7,1 6,5 4,5
Üldised valitsussektori teenused 7,7 13,7 12,3 11 7,9
Sotsiaalne kaitse 2,8 4,5 4,4 5,6 36,6
Muud kulud 2,2 3,9 3,8 20,2 4,9
Tabel 5. Kululiigi osatähtsus Väätsa valla eelarve kogukuludes, 2010-2014 (protsenti)
Allikas: Statistikaamet

Kui varasematel aastatel on suurem osa kulutustest tehtud haridusele, 2010. aastal koguni 74,9%, 

siis Väätsa valla 2014. aasta eelarve vahenditest suurem osa kulus võrdselt haridusele ja sotsiaalse 

kaitse kuludele ca 37%, vabaaja- ja kultuuritegevusi toetati 9% ulatuses, millele järgnesid üldised 

valitsussektori teenused ning ca 5 % majandus ja muud kulud.
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Joonis 5. Kululiigi osatähtsus Väätsa valla eelarve kogukuludes 2014 aastal.
Allikas: Statistikaamet

Kohalikud omavalitsused on huvitatud kvaliteetsemate avalike teenuste pakkumisest, mis omakorda 

nõuavad raha. Üksikisiku tulumaks on kohalike omavalitsuste olulisimaks tuluallikaks. Üksikisiku 

tulumaksu laekumine kui ka omavalitsuste poolt teenuste osutamise maht on tugevas korrelatsioonis 

elanike arvuga,  sellest  lähtuvalt  on isiku  tulude  maksustamine kõige  otstarbekam omavalitsuste 

tulude  põhiallikas.  Üksikisiku tulumaks on hetkel  Eestis  omavalitsuste  suurim tuluallikas,  mida 

osaliselt  on  võimalik  ümber  jaotada  kohaliku  elukvaliteedi  edendamiseks  ja  avalike  teenuste 

osutamiseks.

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Tulumaksu laekumine 599863 634072 674655 738473 811445
Tabel 6. Tulumaksu laekumine Väätsa valla eelarvesse
Allikas: Statistikaamet

Üksikisiku  tulumaksu  laekumine  eelarvesse  aastatel  2010-2014  on  kasvanud  võrreldes 

majanduslangusele  eelnenute  aastatega  võrdseks.  Aastal  2008  laekus  eelarvesse  füüsilise  isiku 

tulumaksu 808 600 eurot ning 2014 aastal 811 445 eurot. Alates 2010 aastast on tulumaksu osakaal 

eelarve tuludes tõusnud 211 582 eurot ja seda vaatamata rahvaarvu vähenemisele.

1.5. Väljaränne, sisseränne

Kõige tugevamini mõjutab rahvastiku piirkondlikku paiknemist siseränne ehk elukohavahetus Eesti 

ühest  asustusüksusest  teise.  Eesti  siserännet  iseloomustab  valdava  tendentsina  rahvastiku 

koondumine pealinnapiirkonda ja teistesse suurematesse linnapiirkondadesse. Lisaks on rahvastikku 

mõjutavad tegurid töömigratsioon teistesse Euroopa Liidu riikidesse, eeskätt Soome.
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Joonis 6. Ränne rände liigi järgi 2010-2014 Väätsa vallas, RVR01
Allikas: Statistikaamet

Väätsa  valla  soodne asukoht  loob eeldused ka pendelrändeks.  Lisaks  on  Paide  ja  Türi  lähedus 

loonud head tingimused tööl käimiseks väljaspool valda elukohta muutmata.

Aastatel  2010-2014  lahkus  Väätsa  vallast  aastas  keskmiselt  9,8  inimest.  Kõige  rohkem lahkus 

vallast inimesi 2014. aastal (58 inimest) ja 2012. aastal (55 inimest), kõige vähem 2013. aastal (28 

inimest). Enam tuli valda uusi elanikke 2011. aastal (55 inimest).

Joonis 7. Väätsa valla rändesaldo mehed ja naised kokku 2010-2014, RVR01
Allikas: Statistikaamet
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Hetke seisuga on Väätsa valla rändesaldo negatiivne, mis tähendab, et piirkonnast lahkub rohkem 

inimesi, kui sinna juurde tuleb. Rändesaldo ja loomulik iive moodustavad koguiibe, mis tähendab 

rahvaarvu juurdekasvu või kahanemise piirkonnas.

1.6. Demograafiline tööturusurveindeks

Demograafiline  tööturusurveindeks  on  eelseisval  kümnendil  tööturule  sisenevate  noorte  (5-14-

aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. Kui indeks 

on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. Kui näitaja on võrdne ühega, on tööturule sisenejate ja sealt lahkujate 

arv võrdne.

Antud  näitaja  põhjal  võib  prognoosida  tööjõu  pakkumise  suurenemist  tulevikus  ning  lisaks 

võimaldab indikaator omavalitsusel arendada vastavaid strateegilisi suundi ja kavandada erinevaid 

programme olukorra tasakaalustamiseks.

Joonis 8. Demograafiline tööturusurveindeks, RV06
Allikas: Statistikaamet

Järvamaa 2014 aasta keskmine demograafiline tööturusurveindeks 0,71 on madalam, kui Väätsa 

näitaja 0,74. Väätsa valla tööturusurveindeks oli 2010 aastal võrdne praeguse kogu Eesti keskmise 

0,81, kuid langes 2013 aastaks 0,71-ni. Hetkel on demograafiline tööturusurveindeks tõusuteel olles 

2014.a seisuga 0,74. Kogu Eesti keskmine näitaja on hetkel 0,81 ning samuti alates 2012 aastast 

tõusval teel.
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED

Võrdsed  võimalused  tervises  peegeldavad  sotsiaalset  õiglust.  Sotsiaalne  õiglus  hoiab  ära 

süstemaatilised ja ebaõiglusest johtuvad sotsiaalsete rühmade vahelised tervisenäitajate erinevused. 

Ühiskonna kõikide sektorite ja tasandite tegevus tervisepoliitika elluviimisel peab eelkõige olema 

suunatud  nendele  ühiskonnarühmadele,  kes  on  kõige  rohkem  haavatavad,  et  kindlustada  neile 

vajaliku terviseteabe kättesaamine ning luua neile eeldused ja tingimused oma  tervisepotentsiaali 

täielikuks väljaarendamiseks. Võrdsete võimaluste loomine hariduse, eluaseme, töö ning tervise ja 

tervishoiuteenuste osas, olenemata soost, rahvusest ja sotsiaalsest positsioonist, on eelduseks Eesti 

elanike tervise ja elukvaliteedi jätkuvale paranemisele.

2.1. Tööturu situatsioon

2.1.1. Maksumaksjad

Kohaliku  arengu  kujundamisel  on  üha  suurem  osatähtsus  kohalikel  omavalitsustel.  Kohaliku 

omavalitsuse  eelarve  kujundamisel  on  tähtis  roll  tööealisel  elanikkonnal  ehk  maksumaksjatel. 

Maksumaksjate arv on seotud rahvastiku soo- ja vanusjaotusega ning töise tegevusega hõlmatute 

arvuga piirkonnas. Väätsa valla elanike arv on 01.01.2015. aasta seisuga 1343, millest tööealise 

elanikkonna moodustab 922 inimest ehk 83,2% kogu elanikkonnast. Vanuseliselt on enim elanikke 

tööealisi 54-49 aastaste ja 50-54 aastaste seas.

Joonis 9. Väätsa valla tööealine elanikkond seisuga 01.01.2015, RV0282
Allikas: Statistikaamet

Väätsa  vallas  elavate  inimeste  arv,  kes  tasuvad  üksikisiku  tulumaksu on  aastate  jooksul  olnud 

Maksu-ja  Tolliameti  andmetel  stabiilne  2010  aastal  keskmiselt  630  inimest  ja  2014 aastal  631 
13



inimest.  Elanike  arv  vallas  on  küll  võrreldes  2010  aastaga  langenud  76  inimese  võrra,  kuid 

maksumaksjate  arv  on  jäänud  stabiilseks.  Kui  2010  aastal  moodustasid  maksumaksjad  45% 

elanikkonnast,  siis  2014 aastal  on nende osakaal  47% valla  elanikkonnast  st,  et  maksumaksjad 

peavad läbi tulumaksu tagama selle, et vald suudaks pakkuda teenuseid neile elanikkonna kihtidele, 

kes vajavad toetust (lasteaias- ja huvikoolis käivad lapsed, sotsiaalselt vähekindlustatud pered jne)

2.1.2. Keskmine brutotulu

Keskmine brutotulu kuus inimese kohta kirjeldab omavalitsuse suhtelist jõukust. Kuid keskmine 

brutokuupalk  üksi  ei  kajasta  adekvaatselt  tööjõuturul  toimuvat.  Oluline  on  jälgida  keskmise 

brutokuupalga  muutusi  ning  lisaks  tööturu  näitajaid  nagu  tööhõive  ja  töötus,  demograafilisi 

näitajaid nagu vanusjaotus, ülalpeetavate määr jms. Inimeste muutumine üha mobiilsemaks ning 

tööl käimine teises maakonnas või välisriigis, mõjutab omakorda kodumaakonna tööturgu.

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu 676,81 714,39 777,35 862,79 925,89
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 552 562 564 559 567
Tabel 7. Keskmine brutotulu Väätsa vallas (eurot), ST005
Allikas: Statistikaamet

Väätsa valla  palgatöötaja keskmine brutotulu oli 2014. aastal vaadeldava viie aasta kõrgeim – ca 

926 eurot, mis on 28 euro võrra madalam Eesti palgatöötaja kuukeskmisest brutotulust (Eesti 2014 

aasta kuukeskmine palgatöötaja brutotulu 954 eurot ja Järvamaa kuukeskmine brutotulu 811 eurot).

2.1.3. Miinimumpalga saajad 

Miinimumpalk on kehtestatud seadusega ja kehtib enamikule täistööajaga töötajatele kogu riigis. 

Miinimumpalk  on  brutokuupalk,  millest  ei  ole  maha  arvatud  tulumaks  ega  sotsiaal-

kindlustusmaksed. 

2010 2011 2012 2013 2014
Miinimumpalga saajad Väätsa vallas 128 119 117 114 108
Maksumaksjate arv keskmiselt 630 629 627 623 631
Miinimumpalka saavate inimeste 
osakaal (%) tööl käivatest inimestest 
(maksumaksjatest)

20,20% 19,00% 18,70% 18,30% 17,10%

Tabel 8. Miinimumpalga saajad aluseks aasta keskmine näitaja
Allikas: Maksu-ja Tolliamet

Miinimumpalga saajaid oli 2010 aasta lõikes Väätsa vallas keskmiselt 128 inimest. Aastatega on 

miinimumpalga saajate osakaal vähenenud olles 2014 aastal keskmiselt 108 inimest aastas, mis teeb 

17,1% töölkäivatest inimestest ehk maksumaksjatest.

14



Joonis 10. Haridustase soo- ja aastate lõikes, vähemalt 15-aastased, RV0232
Allikas: Statistikaamet

Haridustasemelt on Väätsa valla elanikkonna vähemalt 15-aastaste seas valdav põhiharidus või siis 

kutseharidus  või  kutsekeskharidus  põhihariduse  baasil,  kus  mehed  on  selgelt  aastate  lõikes 

esindatud. Kõrghariduses annavad tooni naised, mis näitab üleüldist Eestis valitsevat naiste paremat 

haridustaset. Kui kõrgharidusega 25–64-aastaseid naisi on Eestis 45%, siis mehi kõigest 28% ning 

see näitaja jääb ka alla keskmise (30%). Väätsa vallas oli 2014. aastal 112 kõrgharidusega naist, mis 

on 8,18% valla elanikkonnast ja 55 kõrgharidusega meest, mis on 4% valla elanikkonnast.

2.1.4. Majanduslikult aktiivsed üksused/ ettevõtted

Majanduse  arenemisel  Väätsa  vallas  on  eelduseks  väärtuslikud  põllumaad  ja  metsad,  mis 

moodustavad  suure  osa  valla  territooriumist.  Põllud  paiknevad  mitmel  pool  vallas,  üle  50 

hindepunktiga põllumaad peamiselt Väätsa-Röa ja Lõõla piirkondades. Lõõlas asub Väätsa Agro 

AS-ile kuuluv Euroopa suurim piimafarmi kompleks. Suurem osa valla põllumaid on ühistute ja 

talupidajate poolt aktiivses kasutuses. Arvesse võttes piirkonna põllumaade kõrget boniteeti ning 

sellest  tulenevaid  eeldusi  põllumajandustootmise  säilimiseks,  tuleb  seda  kasutada  võimalikult 

sihtotstarbe  kohaselt.  Põllumajandus  jääb  ka  tulevikus  oluliseks  ettevõtlusharuks,  eeskätt 

traditsioonide ja heade eelduste tõttu.

Metsade säilitamisel on keskkonnaaspekti kõrval oluline tähtsus ka turismi, puhkemajanduse ning 

metsa- ja puiduettevõtluse tooraine seisukohast. Metsa kui ressursi olemasolu ning metsamajanduse 

ja  puiduettevõtluse  traditsioonide  ja  hea  potentsiaali  tõttu  tuleks  puidutööstust  tugevdada  ja 

laiendada,  leida  võimalusi  kõrgemat  lisandväärtust  andvate  toodete  tegemiseks  (s.h.  mööbel, 

puitmajad jm).
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Väätsa vallas on suurima potentsiaaliga tööstuspiirkond Reopalus Pärnu-Rakvere maantee ääres. 

Teataval määral on tööstuse arengu eeldused ka Väätsa alevikus (korraliku infrastruktuuriga Ülejõe 

ja  Venevere  laudad),  Lõõlas  jt  külades.  Reopalus  on  potentsiaali  muuhulgas  ka  maantee-äärse 

teeninduse arendamiseks. Eeskätt töökohtade ja teenuste seisukohalt on vallale oluline ka Paide ja 

Türi linnades ja ümbruses toimuva ettevõtluse areng.

Tööstuse ja teeninduse soovitatavad suunad on määratletud läbi täiendavate tootmis- ja ärimaade 

reserveerimise  valla  üldplaneeringus.  Tootmisettevõtete  arenguks piisab  suuremal  osal  juhtudest 

olemasolevatest  kasutusest  väljajäänud  territooriumitest  ja  ehitistest.  Majandustegevus  baseerub 

Väätsa vallas põllumajanduslikul tootmisel, metsa varumisel ja selle töötlemisel.

Kõige aktiivsem on ettevõtlus Väätsa alevikus, Lõõla ja Reopalu külas. Suuremad tööandjad on 

Väätsa Agro AS, Väätsa Vallavalitsus, Finnforest Eesti AS, AS Väätsa Prügila, Rebruk AS. Lisaks 

OÜ Osa ja Tervik, OÜ Joveld. Terve valla peale on üks kauplus Järva Tarbijate Ühistu Väätsa A ja 

O kauplus. Vallas on üks perearst – Signe Lieberg ja üks apteek (Benu Apteegi haruapteek). Vallas 

tegutseb  juuksur  ja  kodanikke  teenindab  postkontor.  Väätsa  Agro  AS  valduses  tegutseb 

külalistemaja Vana Tall.

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
FIE 46 42 43 38 41
Osaühing 29 33 35 32 35
Aktsiaselts 5 5 5 5 4
Tulundusühistu 0 1 0 1 0
Mittetulundusühing 25 27 25 25 27
Kokku 111 114 114 107 114
Tabel 9. Statistilisse profiili kuuluvad Väätsa valla üksused, ER07
Allikas: Statistikaamet

Statistilisse  profiili  kuuluvad  äriregistris  registreeritud  majanduslikult  aktiivsed  üksused,  sh 

äriühingud,  füüsilisest  isikust  ettevõtjad,  asutused,  mittetulundusühingud.  Majandusüksuste 

statistiline  register  on  loodud  juriidiliste  registrite  —  äriregistri,  mittetulundusühingute  ja 

sihtasutuste  registri,  maksukohustuslaste  registri  ning  riigi-  ja  kohaliku  omavalitsuse  asutuste 

riikliku registri (RKOARR) — andmete alusel ning jaotatud haldusüksusesse kontaktaadressi järgi.

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Vähem kui 10 töötajat 73 73 74 68 72
10 kuni 49 töötajat 6 7 8 7 7
50-249 töötajat 1 1 1 1 1
250 ja enam töötajat 0 0 0 0 0
Tabel 10. Statistilisse profiili kuuluvad Väätsa valla ettevõtted töötajate arvu järgi 2010-2014, ER32
Allikas: Statistikaamet

Andmetest nähtub, et kõige enam on Väätsa vallas mikroettevõtteid, kus on 0-9 töötajat. 2014. aasta 

andmete järgi  oli  selliseid  ettevõtteid Väätsal  vastavalt  72.  Väikeettevõtteid  10-49 töötajaga  oli 
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2014. aastal  Väätsal 7,  keskettevõtteid 50-249 töötajaga oli  1 ning suurettevõtted 250 ja enama 

töötajaga puuduvad. 

Aastate  lõikes  on  stabiilseks  jäänud  mikroettevõtete  arv,  mis  näitab,  et  Väätsal  on  ettevõtluse 

arenguks piisavalt  perspektiivi.  Andmetest  võib järeldada,  et  Väätsa elanikud on ettevõtlikud ja 

eelistavad pigem ise olla ettevõtjad kui palgatöötajana tööd teha.

TEGEVUSALA 2010 2011 2012 2013 2014
Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük

37 35 36 32 32

Töötlev tööstus 6 7 8 6 8
Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga 
varustamine

1 1 1 1 1

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätme- ja saastekäitlus

2 2 2 2 1

Ehitus 2 3 6 5 4
Hulgi- ja jaekaubandus; mootor-
sõidukite ja mootorrataste remont

8 8 8 7 10

Veondus ja laondus 4 4 4 3 3
Majutus ja toitlustus 0 0 1 1 0
Info ja side 1 1 1 1 1
Kinnisvaraalane tegevus 3 2 2 5 5
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus

3 4 2 2 4

Haldus- ja abitegevused 3 5 4 4 4
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1 1 1 1 1
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 5 6 5 4 4
Muud teenindavad tegevused 4 2 2 2 2
Kokku 80 81 83 76 80
Tabel 11. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted Väätsa vallas tegevusala järgi, ER031
Allikas: Statistikaamet

Primaarsektori  (põllumajandus,  metsamajandus,  kalandus  ja  mäetööstus)  ettevõtted  moodustasid 

40%,  sekundaarsektori  (töötlev  tööstus,  energeetika,  ehitus)  ettevõtted  17,5% ja  tertsiaarsektori 

(kaubandus,  sõidukite-kodumasinate  remont,  transport,  äriteenindus,  isikuteenused)  ettevõtted 

42,5% ettevõtete üldarvust.  Kõige rohkem oli Väätsa vallas põllumajanduse, metsamajanduse ja 

kalapüügi  sektori  ettevõtteid  32,  järgnesid  hulgi-  ja  jaekaubanduse,  mootorsõidukite  ja 

mootorrataste  remondiga  tegelevad  ettevõtted  10,  töötlev  tööstus  8  ettevõttega  ja  ehitus  4 

ettevõttega.

Eesti  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seadus  (KOKS)  ei  kohusta  omavalitsusi  tegelema 

ettevõtlusega, ent antud küsimusega tegelemine on väga oluline piirkonna jätkusuutlikuks arenguks. 

Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv üksikisiku tulumaks on tähtsamaid tulusid.  Üksikisiku 

tulumaksu  läbi  on  omavalitsuse  tulud  otseses  seoses  hõivatud  elanike  arvu  ning  nende 

sissetulekuga, seejuures on oluline just töövõimelise ja töötava elanikkonna osakaal, kuna nemad 

17



vastupidiselt töötutele ja pensionäridele maksavad tulumaksu. Nii peab iga omavalitsus hoolitsema 

selle eest, et tema territooriumil oleks piisavalt atraktiivseid ja head sissetulekut pakkuvaid töökohti. 

Soodustades  piirkonnas  ettevõtlust  ja  aidates  kaasa  töökohtade  loomisele,  suureneb  elanike 

juurdekasv,  mis  omakorda  annabki  omavalitsusele  suurema  tulubaasi  üksikisiku  tulumaksu 

laekumise kaudu.

Ettevõtluse arengut piirab vähene vajalike infrastruktuuridega varustatud äri- ja tootmismaa hulk. 

Ettevõtete arv on püsinud viimastel aastatel stabiilsena. Iga ettevõtte asutamine valla territooriumile 

elavdab valla elu, eriti tööhõive osas ja nagu eelpool toodud tabelist nähtub, on vallas tööandjateks 

siiski valdavas osas makroettevõtjad.

Vestluses kogukonna liikmete ja perearstiga on välja toodud erinevaid ja vastukäivaid arvamusi. 

Põllumajanduslik  suurtootmine annab elanikele  töökohad.  Samas kaasneb sellega ebameeldivusi 

(õhu saastamine sõnniku-ja siloveol, suvine kruusakattega teede tolmamine, suurte traktorite teede 

lõhkumine jne), kuid otseselt tervist ei kahjusta aga neist ükski tegevus.

2.1.5. Ülalpeetavate määr

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv. Sisuliselt 

näitab see indikaator, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise (15-64-aastased) inimese kohta 

ehk  mitut  inimest  peab  ülal  pidama  100  tööealist  inimest.  Lisaks  näitab  antud  indikaator  kas 

eeloleva kümnendi jooksul tööturule potentsiaalselt sisenevate inimeste arv on suurem või väiksem 

kui tööturult potentsiaalselt lahkuvate inimeste arv. 

Kuna näitaja iseloomustab rahvastiku vanuskoosseisu, siis  on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, 

sest eelarve tulude pool sõltub hõivest, kuid haridus-, tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate 

inimeste arvust.

Ülalpeetavate määr 2010 2011 2012 2013 2014
Väätsa vallas 45,5 46,5 47,4 45,7 47,3
Kogu Eestis 48,3 48,8 49,7 50,8 51,9
Tabel 10. Ülalpeetavate määr, RV063
Allikas: Statistikaamet

Väätsa valla 2014 aasta vastav näitaja on vabariigi keskmisest (51,9%) pisut madalam 47,3%, ehk 

antud näitaja  põhjal  järeldub,  et  ülalpeetavate  määr  ehk kuni  14-aastaste  ning  üle  65-  aastaste 

elanike  osakaal  Väätsa  vallas  ja  Eestis  tervikuna  on  aasta  aastalt  kasvamas.  Kõrgeim  oli 

ülalpeetavate määr Väätsa vallas 2012 aastal 47, 4% ja madalaim 2010 aastal 45,5%.
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2.1.6. Töötus

Töötus on üks olulisematest terviseriskidest ja seotud nii toimetulekuga kui ka võimalusega osaleda 

kogukonna tegevustes. Samuti võib töötusega kaasneda ravikindlustuse mitteomamine. Teades riski 

ja selle ulatust on omavalitsusel võimalus planeerida ja käivitada programme töötusega kaasnevate 

sotsiaalsete- ja tervisega seotud riskide maandamiseks.

Joonis 11. Väätsa valla registreeritud töötud aasta ja kuu lõikes, TT64
Allikas: Statistikaamet

Registreeritud töötute arvu muutus Väätsa vallas järgib Järvamaa ja Eesti trende olles antud aastate 

lõikes madalaim. Kui 2010 aastal oli Väätsa vallas keskmiselt 62 töötut aastas, siis 2014 aastal oli  

keskmiselt  30  töötut.  Töötute  arv  langeb  aasta  aastalt,  olles  mõjutatud  majanduskeskkonna 

muutustest  eelnevate  aastate  jooksul.  Majanduslanguse  perioodil  kasvas  töötus  hüppeliselt,  ent 

viimaste  aastate  jooksul  on  olukord  stabiliseerunud  mõnekümne  registreeritud  töötu  piirimail. 

Oluline on teha selles  vallas koostööd Töötukassaga ja  kohalike ettevõtetega välja selgitamaks, 

missugused töökohad vajavad tööjõudu ning milliseid koolitusi töötud vajaksid.

2.2. Toimetulek

2.2.1. Ravikindlustusega kaetus

Kui  kogu  Eesti  keskmine  ravikindlustusega  kaetus  elanikkonnast  on  94%  ja  Järvamaal  on 

ravikindlustusega  kaetud  keskmiselt  97,6  %  elanikkonnast,  siis  Väätsa  valla  ravikindlustusega 

kaetus on Eesti keskmisest madalam 92,4%. See näitab, et elanikkonna hulgas on vähene teadlikus 

ravikindlustatusega kaetuse osas, näiteks võimalust registreerida end töötuna töötukassas, mis tagab 

ravikindlustuse. Ka võib põhjus olla mitteametlik töölkäimine ilma töölepinguta.
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Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Elanike arv 1419 1395 1393 1370 1343
Kindlustatud isikud 1279 1267 1254 1243 1241
Kindlustamata 140 128 139 127 102
Kindlustamata isikute % elanikkonnast 9,90% 9,20% 10,00% 9,30% 7,60%
Tabel 13. Ravikindlustusega isikute elukoha lõikes seisuga 31.12.2010-2014 ,RV022, SK162
Allikas: Haigekassa, Statistikaamet

Eesti Haigekassa rahastab ravikindlustatud isikutele osutatavaid ambulatoorseid ja statsionaarseid 

tervishoiuteenuseid  ning  maksab  teatud  sihtgruppidele  hüvitisi  (nt  ajutise  töövõimetuse  hüvitis, 

ravimikompensatsioon jne).

2.2.2. 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. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli Väätsa vallas 31.12.2014 seisuga 111 puudega 

täiskasvanu toetuse saajat ja 21 kuni 0-15-aastast puudega last.

Aasta 0-15 16-... Üldkokkuvõte
Keskmine Raske Sügav Keskmine Raske Sügav

2010 11 5 1 48 72 32 169
2011 10 9 1 54 63 30 167
2012 10 14 1 53 54 26 158
2013 7 13 0 49 51 23 143
2014 9 12 0 47 44 20 132

Tabel 14. Väätsa valla puudega laste ja täiskasvanute arv seisuga 31.12.2014 a.
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Puudega isikute üldarv Väätsa vallas langeb aasta aastalt. Hetkel on märgata muutusi täiskasvanud 

(16-...)  puuetega  isikute  grupis,  kus  aastate  lõikes  on  näha  kindlat  puudega  isikute  vähenemist 

kõikides puude astmetes. Kui 2010 aastal oli puudega inimesi vallas kokku 169, siis 08.2015 aasta 

seisuga on Sotsiaalkindlustusameti andmeil Väätsa vallas 113 keskmise-, raske ja sügava puudega 

last ja täiskasvanut, mis on 8,4% valla elanikkonnast.

Laste hulgas on erineva diagnoosiga lapsi- hüperaktiivsed, aspergeri sündroom, autism, psüühiliste 

häired, jt. Tendents näitab, et lasteaia laste hulgas erivajadustega laste arv pidevalt kasvab. Väätsa 

valla lasteaias Paikäpp on 2014 aastast tööl tugiisik ja lasteaias 1 tugiisikut vajavat laps.

Puuetega  inimestel  on  sageli  toimetulekuraskusi.  Peaksime  rohkem  tegelema  selliste  puuetega 

inimestega,  kellel  on  säilinud  mingi  töövõime.  Neid  tuleks  suunata  otsima  lahendusi  osalise 

rakenduse leidmisel (tööturukoolitus, toetatud töökohad jne.)
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Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli Väätsa vallas 31.12.2014 seisuga 120 töövõimetuspensionäri, 

8  toitjakaotuspensionäri,  272  vanaduspensionäri.  Töövõimetuspensionäride  osakaal  tööealisest 

elanikkonnast näitab inimeste hulka, kes oma tervise tõttu ei saa töötada ning tõenäoliselt vajavad 

suuremal või vähemal määral tugiteenuseid. Töövõimetuspensioni saajate grupis võib olla erineva 

toimetulekuga inimesi, nt need kes peale töövõime kaotust edasi töötavad või need, kes taotlesid 

töövõimetuspensioni  peale  töö  kaotamist.  Töövõimetuspensionäride  arvu  suurenemise  üheks 

põhjuseks võib olla  ka kohapealne tööpuudus.  Ning kehvema tervisega pikaajalised töötud, kes 

enam  ei  soovigi  tööle  naasta,  taotlevad  mingisugusegi  sissetuleku  kindlustamiseks  endale 

töövõimetuse. Töövõimetuspensionäride arvu suurenemist võib mõjutada ka tööõnnetuste arvu tõus

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Töövõimetuspensionärid 99 107 117 121 120

Vanaduspensionärid 223 229 237 256 272

Toitjakaotuspensionärid 8 8 7 7 7

Tabel 15. Töövõimetus- ja vanaduspensionäride arv 2010-2014 aastate lõikes
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Vanaduspensionäride  arv  vallas  on  aastate  lõikes  kasvanud  olles  08.2015  hetke  seisuga  283 

vanaduspensionäri,  mis  on 21,1% valla  elanikkonnast  ja  näitab selgelt  elanikkonna vananemist. 

Eakate arv elanikkonna hulgas, kes vajavad omavalitsuselt sotsiaalteenuseid, suureneb. 

2.2.3. Toimetulekutoetused

Toimetulekutoetus on riiklik sotsiaaltoetus, mida on õigus saada puudust kannataval üksi elaval 

isikul  või  perekonnal.  Toimetulekupiiri  suuruse  kehtestab  Riigikogu  igaks  eelarveaastaks. 

Toimetulekupiiriks  nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks 

ühe kuu jooksul. 2014. aastal oli  toimetulekupiiri määr 90  eurot kuus üksi elavale inimesele või 

perekonna  esimesele  liikmele  ning  72  eurot  pere  teisele  ja  igale  järgnevale  liikmele. 

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on lisaks õigus saada koos 

toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.   Toetuse vahendid on sihtotstarbelised ja 

eraldatakse kohalikele omavalitsustele.

2010 2011 2012 2013 2014
Rahuldatud taotluste arv 
toimetulekupiiri 
tagamiseks

56 30 20 8 6

Toetus toimetulekupiiri 
tagamiseks, eurot

5 279.68 3 227.31 1 864.82 1 192.58 822.75

Tabel 16. Rahuldatud toetuste arv ja toetus toimetulekupiiri tagamiseks, SK41
Allikas: Statistikaamet
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Seoses üldise majanduse tõusu ja töötuse vähenemisega on Väätsa vallas toimetulekutoetuse saajate 

arv aastatega vähenenud. Välja makstavad toimetulekutoetused on aastate lõikes vähenenud, 2014. 

aastal  maksti  toimetulekutoetust  822.75  euro  väärtuses.  2014.  aastal  oli  ühe  elaniku  kohta 

väljamakstava toetuse summaks oli 2.11 eurot, mis on väiksem kui kogu Järvamaa (14.52 eurot 

elaniku kohta) ja Eesti keskmine (13.58 eurot).

Väljamakstud  toimetulekutoetuste  vähenemine  annab  ülevaate  vaesuseriskis  elavate  inimeste 

vähenevast hulgast ning toimetuleku toetuse vajaduse ulatusest.

2.2.4. Sotsiaaltoetused- ja teenused

Väätsa  vallas  on  abivajajatel  võimalik  taotleda  mitmesuguseid  sissetulekust  sõltuvaid  ja 

mittesõltuvaid  sotsiaaltoetusi.  Eelmisel  2014  aastal  maksti  Väätsa  vallas  täiendavaid  pere-  ja 

sotsiaaltoetusi 16 040 eurot, mis teeb ca 12 eurot iga elaniku kohta.

Täiendavad pere ja sotsiaaltoetused on järgnevad:

• sünnitoetus;

• matusetoetus;

• õpilaste sõidukulude hüvitamine;

• ravimitoetus;

• ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul;

• lasteaia toetus;

• esimesse klassi astuva lapse toetus;

• nelja -ja enamalapselise pere ühekordne koolitoetus;

• laste- ja spordilaagrite toetus;

• lastega pere toetus;

• puudega lapse hooldajatoetus;

• huvitegevuse-ja hariduse toetus;

• toetus meditsiiniliste abivahendite ostmiseks spetsiifiliste haiguste korral riikliku soodustuse 

puudumisel;

• toetus lastele prillide ostmiseks;

• toetuse õnnetusjuhtumi korral (tulekahju, loodusõnnetuse korral).

2014. aastal olid sissetulekut mittearvestavate toetuste määrad järgmised: sünnitoetus 319.56 eurot, 

matusetoetus 95.87 eurot, nelja- ja enamalapselise pere koolitoetus 25.57 eurot lapse kohta aastas, 

esimesse klassi astuva lapse toetus 100 eurot.
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Valla 2014. aasta sotsiaaltoetuste kulud olid 2,9% kogu valla eelarve kuludest. Kõige suurem osa 

vahenditest  2014  aastal  planeeriti  perekondade  ja  laste  sotsiaalseks  kaitseks  56,18%,  millest 

peretoetused moodustasid 60%, õppetoetused huvihariduse omandamiseks 15%, muud sotsiaalabi 

toetused füüsilistele isikutele 25%. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 0,85%, eakate sotsiaal-

hoolekandeasutused  14%,  muu  eakate  sotsiaalne  kaitse  3,7%,  eluasemeteenused  sotsiaalsetele 

riskirühmadele 7,0%, riiklik vajaduspõhine peretoetus 4,9%, riiklik toimetulekutoetus 14%.

2010 2011 2012 2013 2014
Sotsiaalse  kaitse  kulutused 
kohalikust eelarvest

54470 55060 55670 83420 782780

Tabel 17. Sotsiaalse kaitse kulutused kohalikus eelarves, RR33
Allikas: Statistikaamet

Vallas  on  tööl  humanitaar-sotsiaalnõunik  ja  kuni  2015  aastani  sotsiaalhoolekande  töötaja,  kelle 

ülesandeks on osutada peredele ja lastele kodustes tingimustes hoolekandeteenuseid (nõustamine, 

tugiisiku teenus, jne), mis tagavad harjumuspärases keskkonnas toimetuleku.

Väätsa vallas osutatakse elanikele järgmisi sotsiaalteenuseid:

• sotsiaalnõustamine  –  isikule  vajaliku  teabe  andmine  tema  sotsiaalsetest  õigustest  ja 

seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel 

edaspidise toimetuleku soodustamiseks;

• eluasemeteenus  –  sotsiaaleluruumi  teenust  osutatakse  erinevatele  sihtgruppidele,  näiteks 

kodu kaotanud isikud või lastega pered. Väätsa vallal on kasutada kaks sotsiaalkorterit Neist 

üks  korter  ahikütte  ning  üks  keskküttega.  Korteritesse  2014 oli  aasta  seisuga  majutatud 

kokku 4 elanikku.

• hooldamine hoolekandeasutuses – isiku hooldamine hoolekandeasutuses, kus tagatakse tema 

eale  ja  seisundile  sobiv  hooldus.  Väätsa  Eakatekodus  on  olemas  38  kohta,  Kohtade 

olemasolu korral saavad seda teenust kasutada ka isikud väljastpoolt Väätsa valda;

• tasuta koolitransport Väätsa Põhikooli õpilastele ja keskharidust omandavatele õpilastele.

Ostetavad teenused:

• psühholoogiline nõustamine;

• naiste varjupaiga teenus;

• võlanõustamisteenus;

• perelepitusteenus;

• rehabilitatsiooniteenus (sh sõltuvushäirete ravi);

• erihoolekandeteenus (hooldamine hooldushaiglates, turvakodudes, jne).

• koduhooldusteenus.
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2014  aasta  kevadel  toimus  sotsiaalvaldkonna  ümarlaud,  kuhu  kutsuti  erinevate  sidusgruppide 

esindajaid ja arutelu käigus koorusid sotsiaalteenuste- ja toetuste vajadused. Välja toodi:

• puudega laste päevahoid, ka suvisel ajal;

• hooldaja/ koduteenuse vajadus vallas puudega täiskasvanud inimestele:

• omastehooldaja toetus;

• sotsiaalpindade vähesus, kuhu vajadusel oleks võimalik inimesi või peresid paigutada.;

• töövihikute/ õpikute toetus gümnaasiumi astmes käivatele lastele;

• eakatele ja puuetega inimestele mõeldud koduhooldusteenus;

• transporditeenus.

2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse

2.3.1. Kogukonna motivaatorid

Väätsa  vallas  on  erinevatel  aegadel  välja  töötatud  erinevaid  kogukonna  tunnustamise  ja 

motiveerimise viise.  Käesolevaks ajaks  on lihtsustatud  tunnustamise korda.  Eraldi  on põhikooli 

tunnustamise kord ja täiskasvanute tunnustamise kord.

Põhikoolis tunnustatakse mitmel viisil:

• suuline kiitus;

• kirjalik kiitus õpilaspäevikus;

• suuline kiitus kooli ees;

• tänukiri;

• tunnustuse avaldamine valla või kooli ajalehes;

• tunnustustahvlile kandmine;

• kiitus direktori käskkirjaga;

• kutsumine direktori vastuvõtule;

• kiituskiri;

• vanemate tänamine tänukirjaga;

• vaba õppenädal õppeaasta lõpus;

• võimaluse korral ekskursioon tublimatele;

• priimus - õpilase nimetuse omistamine;

• esitamine rahaliseks premeerimiseks;

• kandmine kooli auraamatusse.

Tunnustusi  kohaldatakse  heade,  väga  heade  tulemuste  eest  õppetöös,  klassi-  ning  koolivälises 
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tegevuses. Punktides, mis on määratletud seadusega, tuginetakse kehtivale Õpilaste tunnustamise 

korrale.  Täiskasvanutele  on  volikogu  määrusega  välja  töötatud  „Väätsa  valla  teenetemärgi“  ja 

„Väätsa valla tänukirja“ väljaandmise kord. On korraldatud teenetemärgi kavandite konkurss ning 

tellitud teenetemärgid. 

Igal  aastal  esitatakse  nii  maakondlikule  kui  ka  vabariiklikule  konkursile  erinevalt  kujundatud 

kauneid koduaedasid. Väätsa Valla Teataja tutvustab teistele kogukonna liikmetele tublisid inimesi 

ja nende tegemisi. On püütud ka positiivsete sündmuste ja tegemistega pääseda maakonna ning 

vabariigi ajakirjandusse. Toetatakse külaliikumist, külaseltside tegemisi ning erinevate projektide 

koostamist, kaasrahastamist (omaosaluse katmine) ning elluviimist.

 2.3.2. Elanike kaasamine

Väätsa  vallas  kaasatakse  inimesi  erinevatesse  kogukonda  puudutavatesse  tegemistesse  nii 

ettevõtluse, isetegevuse, heakorra kui ka muude küsimuste lahendamisel. Suurimaks ettevõtmiseks 

koos kogukonnaga on aastast 2010 “Teeme ära“ projekt, mis aitab kaasa elukeskkonna kaunimaks 

loomisele.  Väljaspool väljakuulutatud objektide korrastamisele tehakse korda kodanike algatusel 

väiksemaid  kohti  (näit.  ootepaviljonide  ümbrused).  Selline  algatus  mitte  ainult  ei  loo  meie 

elukeskkonda paremaks, vaid liidab ka kogukonna liikmeid. Valla poolsel initsiatiivil on tehtud nii 

ettevõtjate  kui  ka  MTÜ-de  ümarlaudasid  ning  räägitud  konkreetsetest  probleemidest  ja 

edasiviivatest  jõududest.  Elanikke  kaasatakse  suurematesse  projektidesse,  mis  puudutavad 

keskkonda või üldist arengut (valla üldplaneering, arengukavade koostamised, teabepäevad, valla 

arenguks  vajalike  projektide  koostamine,  mõttetalgud  jne).  On  läbi  viidud  kohtumisi 

külakogukondadega kõikide tähtsate arengusse puutuvate suundade väljatöötamisel.

Kõikide projektide eelnõud on kättesaadavad internetis valla kodulehel. Inimeste jaoks, kes ei ole 

aktiivsed  arvutikasutajad,  on  materjalid  tutvumiseks  valla  raamatukogus.  Raamatukogu  töötaja 

andmetel on huvi materjalide vastu suur. Kõik oluline informatsioon on ka Väätsa Valla Teatajas, 

mis tuleb kord kuus igasse peresse tasuta.  Operatiivselt tegutseb valla Facebooki leht, mille kaudu 

jagatakse olulisemat informatsiooni nii valla kui vallas toimuvate sündmuste ja juhtumiste kohta. 

Puuduseks on,  et  aruteludes ei  osale kõik valla  kodanikud ja üldjuhul  on aktiivsed ikka samad 

inimesed. Selleks peame jõudma informatsiooniga rohkemate vallakodanikeni.

2.3.3. Naabrivalve piirkonnad

Väätsa  vallas  on  MTÜ  Eesti  Naabrivalvega  ühinenud  Röa  (Alevi)  piirkond.  Samas  toimivad 

tiheasustustega  kohtades  (Väätsa  alevik,  Lõõla,  Piiumetsa,  Röa  jne)  kirjaliku  lepinguta 

naabritevahelised kokkulepped teise vara -ja turvalisuse kaitsmiseks.
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2.4. Kultuurielus ja huvitegevuses osalemise võimalused

Väätsa valla elanikel on võimalus tegeleda huvitegevusega nii valla hallatavate asutuste pakutavate 

tegevuste, teiste omavalitsuste (ennekõike Paide linna ja Türi valla) asutuste, kui ka erainitsiatiivil 

põhinevate ettevõtmiste raames. Huvitegevust pakuvad vallas kool, rahvamaja ja tervisekompleks, 

samuti mitmed MTÜ-d. Valla noored osalevad erinevate spordiseltside ja huviringide tegevuses. 

Huvitegevus  väljaspool  valla  hallatavate  asutuste  pakutavat  kompenseeritakse  osaliselt  valla 

eelarvest, oma asutuste pakutav tegevus on valla kodanikele valdavalt tasuta.

Valla  kultuurielu  ja  huvitegevuse  keskuseks  on  Väätsa  Rahvamaja,  millel  on  asutusena  valla 

kultuurielu koordineeriv ja eestvedav roll. Rahvamaja kui hallatava asutuse halduses on lisaks ka 

Kodanikumaja.  Rahvamajas  tegutsevad  mitmed  huvialaringid,  mis  annavad  võimaluse  vaba  aja 

veetmiseks.  Kokku  tegutseb  üheksa  ringi:  neidude  tantsuring  Ilodus,  rahvatantsutrupp  Riikar, 

kangastelgedel kudumine, eakate laulu- ja tantsuring, loomering, savi- ja klaasikoda, käsitöö, noorte 

näitering ning lisaks käivad noored pilli mängimas ja harjutamas. Rahvamajas tegutseb ka eakate 

klubi Ristikhein, mis koostöös rahvamajaga viib läbi mitmeid üritusi nagu näiteks valla rohelaat. 

2013. aasta sügisest alustas rahvamajas tegevust väikelaste mängutuba Vääsuke, kus käivad koos 

eelkooliealised lapsed vanematega.

Lisaks ringidele, toimuvad Väätsa tervisekompleksis Väätsa põhikooli kehalise kasvatuse tunnid. 

Regulaarselt  korraldatakse  mitmeid  kogukonda  hõlmavaid  üritusi,  nagu  näiteks  Väätsa  jäärada, 

Väätsa  vastlapäev,  sisejalgpalliturniir,  Jüriööjooks,  Väätsa  kalapüügivõistlused,  Väätsa  suvised 

rannavolle  etapid,  Väätsa  jalgpalli  suveturniir,  eelkooliealiste  laste  jalgrattavõistlused,  Väätsa 

rahvajooks.  Lisaks  Väätsa  Põhikooli  sündmused,  nagu  kooli  spordipäev,  kooli  klassidevaheline 

jalgpalliturniir,  kevadmatk,  orienteerumine,  kooli  rekordite  päev  ja  erinevad  klassidevahelised 

võistlused erinevatel spordialadel.

Väätsa valla tervisekompleksis tegutsevad ringid nii noortele kui täiskasvanutele.

• Väätsa jalgpalliklubi jalgpallitrenn täiskasvanutele. 21 osalejat 2x nädalas

• Väätsa jalgpalliklubi jalgpallitrennid 40 osalejat 6x nädalas

• Üldkehalistreening 25 osalejat 3x nädalas

• Korvpall 12 osalejat 1x nädalas

• Võrkpalliring õpilastele   8 osalejat 3x nädalas

• Saalihoki 12 osalejat 1x nädalas

Väätsa  Tervisekompleksi  spordisaali  kasutasid  regulaarselt  Väätsa  jalgpalliklubi,  Väätsa 

korvpalliklubi,  Paide/Türi/Väätsa võrkpallurid,  Indiaca mängijad ja Väätsa üldkehalise treeningu 

kasutajad, lisaks spordiringid ja kooli  õpilased.  Rentnikena kasutasid spordikompleksi teenuseid 
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Paide politseijaoskond ja Järvamaa Kaitseliit.

Lisaks on valla elanike käsutuses kergliiklusteed Väätsa ja Reopalu ning Reopalu ja Kirna vahel, 

mille puuduseks on tänavavalgustite puudumine. Lisaks on rekonstrueeritud Väätsa mõisa park, kus 

elanikud  saavad  jalutada  ja  tervisesporti  harrastada.  Need  annavad  suurepärase  võimaluse  nii 

rulluisutada, harrastada kepikõndi, sõita jalgrattaga kui ka lihtsalt jalutades turvaliselt värskes õhus 

viibida.  Valminud  on  Väätsa  rannavolleplatsid,  kus  elanikud  saavad  võrkpalli  harrastada  ja 

korraldada saab rannavõrkpalli turniire. Rannavõrkpalli platsi ääres on välijõusaal, mis võimaldab 

suve  perioodidel  jõutrenne  teha  ka  välitingimustes.  Välijõusaal  on  planeeritud  Reopallu,  et 

kergliiklusteid kasutavatel inimestel oleks võimalus treeningtoonust tõsta.

Väliürituste korraldamiseks algatati ideekonkurss laululava ehitamiseks Väätsa paisjärve saarele ja 

paisjärve  äärse  ala  kujundamine  puhke-ja  sporditegevuseks.  Väätsa  paisjärve  puhkeala 

väljaarendamisel on oluline, et oleks koht, kus korraldada spordiüritusi igale vanuseastmele. Vajalik 

on toetada eraalgatuslikult läbiviidud spordiüritusi nagu jäärajasõit, autoorienteerumine, erinevad 

turniirid jne. Oluline, et spordiüritused muutuksid järjepidevaks -võistlussarjadeks, turniirideks ja 

nende korraldamine oleks eeskujulik ning motiveeritud. Suuremat tähelepanu peame pöörama uute 

spordiürituste tekkele ja rahvaspordi edendamisele. Tähtis on huvitegevuse ja erinevate tegevus- 

ning taidlusringide valiku mitmekesistamine ja kvaliteedi tõstmine.

Lisaks on valla elanikele kasutamiseks Väätsa valla raamatukogu, mis asub Väätsa alevikus lasteaia 

endises  rühmaruumis.  Raamatukogu  põhitegevuseks  on  lugejate  teenindamine.  Raamatukogu 

funktsioneerib ka avaliku internetipunktina, milleks on lugejate käsutuses kolm võrguühendusega 

arvutit. Olemas WiFi leviala. Raamatukogus kasutatakse elektroonilist infosüsteemi RIKS ja toimib 

elektrooniline  laenutussüsteem.  Iga  kuu  kolmandal  kolmapäeval  on  avatud  raamatukogu 

laenutuspunkt Kaitseliidu Lõõla Õppekeskuses.

2014. aastal soetas raamatukogu 323 teavikut, millest ilukirjandust oli 233. Tellitud oli 20 erinevat 

ajakirja  ja  6  ajalehte.  Raamatukogus  korraldati  aasta  jooksul  11  raamatuväljapanekut,  lastele 

ettelugemisi,  raamatukogutunde,  meisterdati  ja  joonistati.  Täiskasvanud lugejad kohtusid  Väätsa 

Mõisas Marju Lauristiniga. Valla sünnipäeva tähistamisel Väätsa rahvamajas oli raamatukogu väljas 

töötoaga. Meisterdati jõulukaarte ja jõuluingleid. 

Kuna raamatukogu asub lasteaia endises rühmaruumis, siis viimane tingib ruumilahenduse, mis ei 

ole  raamatukogule  just  kõige  parem.  Puuduseks  on  tualetikasutamise  võimalus  klientidele  ja 

olmeruum personalile. Samuti on raamatukogusse sisenemine ebamugav. Olukorra parendamiseks 

peak  raamatukogu  ruumid  renoveerima  või  võimaluse  korral  uutesse  ruumidesse  kolima  ja 

uuendama mööbli.
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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 tervishoiu-

süsteemi  korraldus  ning töötus  ja  vaesus.  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. Laste tervise edendamiseks tuleb tegevused esmajoones suunata 

tundlikele eluperioodidele, milleks on ema rasedus ning lapse imiku- ja teismeliseiga. 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 Väätsa vallas

Lapsed 2010 2011 2012 2013 2014
0-4 aastased 60 60 78 71 65
5-9 aastased 60 60 59 59 68

10-14 aastased 80 70 74 67 63
15-19 aastased 90 90 96 94 89

KOKKU 290 280 307 291 285
Tabel 10. Laste arv Väätsa vallas seisuga 2010-2014, RV0282
Allikas: Eesti Rahvastikuregister

Väätsa vallas on laste arv langenud alates aastast 2013 ja see on olnud korrelatsioonis muu elanik-

konna  langusega.  Nagu  on  näha  ülalolevalt  tabelilt  on  vanuserühmade  lõikes  laste  arvukuses 

märkimisväärne erinevus.

3.2. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond

Indikaator võimaldab hinnata ohutegureid ja tegeleda just lapseea õnnetuste ja vigastuste enneta-

misega.  Suurimaks ohuteguriks  on Väätsa paisjärv.  Seda ületavate  sildade ümbruses on tagatud 

ohutus,  ent uudishimulikele  ning ettevaatamatutele lastele  võib veekogu sellegipoolest  kujuneda 

ohuallikaks.  Suvel  paisjärve  ujuma  ning  talvel  jää  peale  uisutamas  minnes  tuleb  kindlasti 

tähelepanelik olla.

Kooli ja lasteaia ümbruses on liiklemiseks sõidukiirus piiratud 20 km/h. Kuna paljud lapsed käivad 

kooli  koolibussiga,  siis  on peamiseks  ohuks liikluseeskirjade  järgimine  bussi  oodates  ja  bussist 

väljudes.
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Laste tee kodust kooli  ja lasteaeda on turvaline,  olemas on vöötrajad ja kõnniteed.  Kaasaegsed 

turvalised  mänguväljakud  on  lasteaias  ja  korterelamute  juures.  Korterelamute  piirkondades  on 

paigaldatud õueala märgid.  Vallas on korralik tänavavalgustus.

Lasteaias  on  lastele  tagatud  kaasaegne  ja  lapsesõbralik  kasvukeskkond  ning  õppe-  ja 

mänguvahendite piisav valik. Lastele on väljas mängimiseks avar õueala, kuid sealne mänguväljak 

on amortiseerunud. Mänguväljaku kaasajastamine  ja  mänguvahendite  järk-järguline  uuendamine 

muudaks  laste  mängukeskkonda  turvalisemaks.  Lasteasutuste  mööbel  ja  mänguasjad 

haridusasutustes  ohutud  ja  võimalustekohased,  kuid  vajavad  kaasajastamist.  Küttesüsteem  ja 

sisetemperatuur nõuetekohased, õpperuumidesse on paigaldatud nõuetekohane valgustus.

3.3. Laste haridusasutused

3.3.1. Alusharidus

Vallas on üks lasteaed – Väätsa lasteaed „Paikäpp“. Väätsa Lasteaias oli  2014. aasta  detsembri 

seisuga avatud 4 rühma- Kaisukaru, Mesimumm, Päevalill ja Päikesekiir. Kokku on lasteaias 77 

last.  Vajadusel on võimalus avada 1 lisarühm, kus hetkel paikneb raamatukogu. Lastega tegeleb 

kvalifitseeritud ja loominguline kollektiiv. Töötajaid oli kokku 21, neist 12 pedagoogi. Alates 2014 

aasta  septembrist  alustas  lasteaias  esmakordselt  tööd 0,3  kohaga  logopeed.  Lasteaias  töötab  ka 

tervishoiutöötaja ja tugiisik.

Väätsa  lasteaia  eesmärk  on  pakkuda  selle  piirkonna  parimat  alusharidust  kodukohta  ja  loodust 

hindavas, turvalises ja lapse arengut toetavas, tervist ja kunsti harrastavas keskkonnas, mis koostöös 

lapsevanemaga soodustab aktiivse ning loova isiksuse kujunemist.

Lasteaia  hoonel  soojustati  ja  2012  aasta  suvel  renoveeriti  välisfassaad.  Majja  paigaldati 

ventilatsioonisüsteem, vahetati  torustik  ja radiaatoritele paigaldati  releed,  mis aitavad soovitavat 

temperatuuri  hoida,  vahetati  katus,  ja  paigaldati  uued  aknad,  õpperuumidesse  on  paigaldatud 

nõuetekohane valgustus ja rajatud on uus õueala piirdeaed. Paranenud on varustatus kaasaegsete 

laste voodite, toidunõude ja mänguasjadega. Remondi käigus on uuendatud rühmaruumid, rajatud 

uued  terrassipõrandad.  2014.  aasta  suvel  renoveeriti  sanitaarruumid  ja  ujulakompleks,  misjärel 

alustati pärast 7 aastast seisakut taas ujumisega. Ujumistundidega said alustada ka esimese klassi 

õpilased.

Väätsa Lasteaed osutab alushariduse teenust ka lastele, kelle elanikeregistrijärgne elukoht on teistes 

omavalitsustes. Teisest KOV-dest käib Väätsa lasteaias 18 last: Tartu maakonnast 2 last, Sauelt 3 

last, Türi vallast 8 last, Paide linnast 2 last, Paide vallast 1 laps, Ambla vallast 2 last.

Väätsa  Lasteaia  arengukavas  on  2014-2017  aastal  plaanitud  tegevusteks  ehitada  lastele 
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ronimislinnak,  uus  kaasaegne  varjualune  koos  panipaikade  ja  õppeklassiga  ning  liiklusväljak. 

Renoveerimist ootavad köök, saal ja rühmaruumide ning üldruumide põrandad. Õppevahenditest on 

vajalik  smart-tahvel  koos projektoriga  ning  lisaks  vajalikke  õppevahendite  mitmekesistamine ja 

uuendamine.

Et  eelkooliealised  lapsed  Väätsa  vallas  saaksid  tugeva  tervisliku  ja  vaimse  alushariduse  oleks 

vajalik:

• tagada  pedagoogilise  personali  vastavus  kvalifikatsiooninõuetele,  nõuetekohane 

täiendkoolitus, toetada taseme koolitust;

• saavutada  personali  teadlik  ja  regulaarne  osavõtt  planeerimisest,  töö  parendamisest  ja 

analüüsivast tegevusest;

• tõsta lastevanemate motivatsiooni osaleda rohkem lasteaia töös;

• arvestada erinevad huvigruppide huve ja ettepanekuid;  

• lapsevanemate  informeerimine  ja  kaasamine   lasteaia  õppe-,  arengu-  ja  tegevuskava 

eesmärkide täitmisele;

• koostöö sidusgruppidega ja  igakülgne kaasamine (erinevad põlvkonnad,  vallaallasutused, 

seltsid, lasteaiad mujalt, jne koostööpartnerid);

• Koostöö  toimimine  erinevate  meetoditega  (rahulolu  uuringud,  ümarlauad,  ühisüritused, 

projektitöö);

• valla võimaluste ärakasutamine (tervisekeskus, raamatukogu, huviringid, ujula);

• erivajadustega lastele lasteaia rühm koos väljaõppinud tugispetsialistidega.

3.3.2. Põhiharidus

Väätsa põhikool on Väätsa vallas asuv väike mõisakool, kooli kompleksi kuuluvad mõisamaja koos 

juurdeehitusega, seda ümbritsev mõisapark ja staadion. Kasutada on valla tervisekompleksi võimla 

ja  lasteaia  ujula.  Väätsa  Põhikool  on  ainus  valla  territooriumil  tegutsev  kool,  mille 

teeninduspiirkonnaks on kogu vald. Väätsa Põhikoolis õpis 2014/2015. õppeaastal 106 õpilast, keda 

õpetas  21  õpetajat.  Lisaks  kooli  teeninduspiirkonnas  elavatele  lastele  käivad  Väätsa  koolis  ka 

õpilased Türi vallast ja Paide linnast.

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014
Õpilaste arv 122 118 113 105 106
Tabel 19. Väätsa Põhikooli õpilaste arv 2010-2014, HT51
Allikas: Statistikaamet

Väätsa  Põhikooli  näol  on  tegemist  kodulähedase  kooliga,  mille  keskkond  toetab  ja  soodustab 

õppimist.  Kool on looduslähedane,  kauni pargi ja renoveeritud mõisahoonega. Kooli hooned on 
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heas korras, enamus ruume hiljuti renoveeritud. Klassides on head tehnilised võimalused. Ruumid 

on üldjuhul soojad ja hästi  valgustatud.  Koolil  on head sportimisvõimalused -  tervisekompleks, 

staadion, skatepark, lasteaia ujula, jõusaal.  Avaras sisehoovis on võimalik läbi viia õuesõppe tunde 

ja vahetundides aega veeta.

Lisaks  tavapärastele  ainetundidele  on  kooli  õppekavasse  lisatud  rütmika,  arvutiõpetus  ning 

eelmisest õppeaastast uurimustööde alused ja karjääriõpetus. Viimase raames külastavad õpilased 

kohalikke  ettevõtteid,  tutvuvad  töömaailmaga  ja  osalevad  töövarjupäevadel.  Väätsa  kooli 

klassiruumid  on  kaasaegsed,  neis  on  kasutada  multimeedia-  ja  IT-vahendid.  IT-valdkonna 

arendamine on kooli üheks prioriteediks.

Pärast õppetööd on õpilastel võimalus meelepärast ja arendavat tegevust leida u 14 ringis osaledes. 

Spordiringid  tegutsevad  tervisekompleksis  ja  staadionil.  Üha  populaarsemaks  spordialaks  on 

tõusmas jalgpall. Väga häid tulemusi on meie saalihokimängijatel. Mitmeid aastaid tagasi alustas 

koolis  tegevust  robootikaring.  Mõisa  keldris  asuvas  savikojas  saavad  õpilased  käia  savi-  ja 

klaasiringis  ning  mõisa  köögi  kasutamisega  on  laienenud  võimalused  kodundustundide 

läbiviimiseks. Kõikidel kooli üritustel astuvad üles meie ansamblid, solistid või koor.

Väätsa kool on väga aktiivne osalema erinevates projektides: „Tagasi kooli!“, „Teeme ära!“, „Hoia 

metsa!“, vanapaberi kogumine, erinevad looduse- ja keskkonnahoiuprojektid, kunsti- või muusika-

alased tegevused ja palju muud. Lisaks rahvusvahelised keeleprojektid eTwinning ja Comenius. 

Kooli  õpilasesindus  on  aktiivne  nii  kooli  kui  valla  sündmuste  korraldamisel,  samuti  õppetööd 

puudutavates  küsimustes.  Osaletakse  üle-eestilistel  koosolekutel,  seminaridel,  õppepäevadel  ja 

käiakse koolitamas teiste koolide õpilasesindusi. Huvitegevuses oli üheks enim meediakajastust ja 

laste  poolehoiu  leidnud  ettevõtmiseks  Öökool.  Meie  tegemistest  annab  operatiivseid  ülevaateid 

noorte  juhitav  Väätsa  TV,  Facebook.  Samuti  koolileht  Koolimeel,  mis  on  erineva  sagedusega 

ilmunud aastast 1994, seega juba 20 aastat. Väätsa põhikool on mõisakool, mis annab lisavõimaluse 

korraldada õpilastele mitmesuguseid ajaloo- ja kultuuriüritusi. 1998. aastast kuulub kool Järvamaa 

Mõisakoolide Ühingusse.

Et valla lapsed saaksid hea ja konkurentsivõimelise hariduse kodulähedases koolis, kus põhiainete 

õpetuse  kõrval  on  rõhk  ka  individuaalsel  süvendatud  õpitegevusel  ja  tervislike  eluviiside 

kujundamisel, peaksime läbi viima järgmisi tegevusi:

• staadioni  rekonstrueerimine;

• põhikooli  hoone  energiasäästlikkuse  suurendamine,  sh  kooli  uue  osa  soojustamine  ja 

fassaadi rekonstrueerimine;

• mõisa parki traadita interneti ühenduse loomine ja turvakaameratega turvalisuse tagamine;
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• jätkuv  kaasaegse  digiõppevara  kasutuselevõtt,  sh  õpilaste  ja  õpetajate  varustamine 

tahvelarvutitega, digiõppevara kasutamine kolmandas kooliastmes;

• kooli ja kogukonna lõimumine läbi õppetöö ja karjääriõpetuse, sh koostöö ettevõtjatega;

• õpetajaskonna süstemaatiline täiendkoolitamine;

• õpetaja arengu toetamine kaasaegsete õppemetoodikate rakendamisel õppetöös;

• õpetajaameti väärtustamine ja esiletõstmine.

3.4. Kooli/ lasteaia terviseteenuse olemasolu

Väätsa valla lasteaias on olemas 0,3 kohaga logopeed, tervishoiutöötaja ja liikumisõpetaja. Väätsa 

põhikoolis on 0,2 kohaga logopeed. Psühholoogiteenust on võimalik saada Rajaleidja keskusest ja 

Paide  Süda-Eesti  keskusest.  Vallas  on  olemas  perearst  ja  perearsti  õde,  kes  asuvad  koolist  ja 

lasteaiast 100 m kaugusel ning kelle poole saab akuutsete probleemide korral pöörduda.

Lasteaial ja põhikoolil on koostöö sotsiaalnõunikuga. Tegeldakse nii probleemide ennetamise kui ka 

perede toetamisega.

3.5. Puudumised ja õigusrikkumised koolilaste hulgas

Koolikohustuse  täitmisega  Väätsa  põhikoolis  suuri  probleeme  ei  ole. Kool  püüab  koostöös 

lastevanematega  koolikohustust  mittetäitvate  õpilastega  hakkama  saada,  tõsisemad  juhtumid 

antakse edasi kohaliku omavalitsuse menetlusse (nt 2014 aasta kevadel kuus õpilast) ning vajadusel 

lähevad  koolikohustust  mittetäitvad  õpilased  alaealiste  komisjoni.  Alaealiste  komisjoni  pöörduti 

2014  aastal  kolmel  korral  seoses  koolikohustuse  mittetäitmisega.  Üksikute  põhjuseta  puudutud 

tundide korral vestleb õpilasega klassijuhataja ja paljude õpilaste puhul sellest piisab. Sotsiaalsete 

probleemidega pered on valla sotsiaaltöötajate ja valla volikogu tervishoiu-  ja sotsiaalkomisjoni 

pideva tähelepanu all.

Alaealiste  poolt  toimepandud  väärtegude  osakaal  Väätsa  vallas  on  vähene.  2014.  aastal  laekus 

politseilt  alaealiste  korrarikkumiste  kohta  teateid  4 korral,  millest  kolm olid  korduvrikkumised. 

Põhiprobleemideks on tubakatoodete ja alkohoolsete jookide tarvitamine. Tegu on 15-16 aastaste 

korrarikkumistega.  Kahjuks  tulevad  teated  noorte  kohta,  kellel  on  koolikohustuse  täitmisega 

probleemne  ning kelle perekonnas esineb sotsiaalseid probleeme.

3.6. Noorte huvitegevus

Rahvastikuregistri  andmetel  elas  2014.  aasta  lõpus  Järva  maakonnas  7218 noort.  Seaduse  järgi 

määratletakse Eestis noorena inimesi vanuses 7-26 aastat. Seisuga 1. jaanuar 2015.a. elas Väätsa 

vallas 318 noort vanuses 7-26 eluaastat, mis moodustab kogu valla elanikkonnast 23,7%.  Väätsa 
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vallas  on  Väätsa  Avatud  Noortekeskus,  kus  töötab  noorsootöötaja,  kelle  ülesandeks  on  noorte 

omaalgatuse edendamine ja nende kaasamine õppetööväliste tegevuste organiseerimisele.

Noorsootöö õnnestumise nimel töötab Väätsa vallas lisaks noorsootöötajale kümmekond ringijuhti 

ning oma panuse annavad nii kooli personal, valla ametnikud kui noored. Väätsa vallas on avatud 

noortekeskus,  rulapark  koos  puhkealaga,  laste  mänguväljak,  ning  võimalus  teha  mobiilset 

noorsootööd  külades,  paisjärve  ümbruses,  staadionil  ja  muudes  kohtades.  Alates  2012.  aastast 

tegutseb noortevolikogu, lisaks tegutsevad aktiivselt noorteühendused (Kodutütred, Noored Kotkad, 

Noorteühing Eesti 4H, õpilasesindus)

2013. aastal tehti Väätsa vallas noorsootöö kvaliteedi sise- ja välishindamine, mille abil analüüsiti 

kõiki noorsootöövaldkondi, kaardistati tugevused ja leiti arendamist vajavad valdkonnad.

Tugevusteks Väätsa vallas on:

• mitmekülgne ja kättesaadav huviharidus põhikooli ealistele noortele;

• regulaarsed noorte suvised töö- ja puhkelaagrid;

• edukad kogemused rahvusvahelise noorsootöö korraldamises;

• hea koostöö toetava ja tuge pakkuva kohaliku omavalitsusega.

Analüüsist selgus, et  valdkonna edasise arengu huvides on vajalik pakkuda noortele kvaliteetset 

nõustamisteenust,  pöörata  tähelepanu riskikäitumisega noortega tegelemisele  ning lisaks puudub 

vallas riskikäitumise ennetamiseks efektiivne tegevus.  

33



4. TERVISLIK ELU-, ÕPI JA TÖÖKESKKOND

4.1. Spordirajatised ja terviserajad

Väätsa valla Tervisekompleks on renoveeritud ja heas korras ning sobib ka suurepäraselt põhikooli 

kehalise  kasvatuse  tundide  läbiviimiseks,  treeningute  läbiviimiseks  ja  laagrite  korraldamiseks. 

Tervisekompleksi jõusaal on rahuldavas olukorras. Plaanis on jõusaali laiendada ja uuendada uute 

seadmete näol.

Tervisekompleksi  alla  kuulub  ka  vaba-aja  keskuse  saal.  Saalil  vajab  vahetamist  põrand,  et 

parandada treeningtingimusi ja suurendada saali kasutust. Lisaks vajab  soojustamist välistõsteuks. 

Väätsa  Põhikooli  staadion  on  kehvas  olukorras  ja  amortiseerunud.  Staadioni  jooksurada  ja 

jalgpalliväljak ei võimalda kõrgtasemel spordivõistluste läbiviimist.

Väätsa mõisa park, mille renoveerimine just lõppes on rekreatsiooniala spordi- ja tervise tarbeks. 

Võimalik  kasutada  jalutamiseks,  kõndimiseks.  Talvel  ka  koos  koolistaadioniga  valgustatud 

suusarajana.

Väätsa paisjärve puhkeala on hetkel kasutuses ujumiskohana ja tervisespordirajana. Puhkealale on 

rajatud  välijõusaal  ja  rannavolle  plats,  kus  iga  suviselt  on  võimalik  mängida  rannavollet  ja 

korraldada võistlusi. Perspektiivselt tuleb sellest tervisespordiala, kus saab harrastada tervisejooksu, 

suusatamist ja sportmänge nagu rannavolle, korvpall, tennis ja petanque.

4.2. Transport ja teedevõrk

Väätsa vallakeskusesse on võimalik sõita ühistranspordiga, sõit vallakeskusesse läbib Reopalu, Röa 

ja  Ülejõe  külad.  Lõõla  ja  Piiumetsa  küladesse  pääseb  ühistranspordiga.  Korraldatud  on 

õpilastransport  – 1 liin.  Õpilasveo eriliine rahastas vald 2014. aastal  kokku 703,9 tuhande euro 

ulatuses.  Ühistranspordisüsteem on rahuldav ning õpilased jõuavad õigeks ajaks kooli ning pärast 

tunde koolist koju.

Valda läbib 8 riigiteed kogupikkusega 48 km. Omavalitsuse või avalikus kasutuses olevate kohalike 

teede ja tänavate kogupikkus on 198 km. Valla teed on enamasti kruuskattega, tolmuvabade katete 

osakaal hajaasustuses moodustub ligemale 2%. Alevikus on 2013. ja 2014. aastal rekonstrueeritud 

kõik asfaltkattega teed, Röa külades ja Reopalus on pinnati olemasolevad  teed asfaltkattega üle ja 

majade esised teed tehti 2013 tolmuvabaks. Lõõla külas ehitati 2014. aastal suurfarmi juurde viiv 

tee  tolmuvabaks  pinnatud  teeks.  Ülejäänud  kruuskattega  teed  on  rahuldavas  seisukorras. 

Probleemiks  on  ka  jätkuvalt  teemaa  omandi  küsimus  –  maareformi  käigus  on  teed  osaliselt 

mõõdetud kruntide sisse, kuid tee maade munitsipaliseerimisega on alustatud.

34



Vallas on kaks kergeliiklusteed – Reopalu-Väätsa ja Reopalu-Kirna. Väätsa alevikus Pikal tänaval, 

mis on enimkasutatud teelõik, on liiklusohutuse tagamiseks vajalik rajada kergliiklustee vähemalt 

Kooli  bussipeatusest  Pika  tänava  lõpuni.  Türi-Väätsa  parema  ühenduse  tagamiseks,  aga  ka 

tervisespordi arendamiseks (moodustuks ring Väätsa-Reopalu-Türi-Väätsa) on vajalik kergliiklustee 

rajamine Väätsa-Türi teele.

Bussiootepaviljonid  vajavad  külades  korrastamist  või  uute  rajamist,  samuti  on  puudulikult 

tähistatud külad ning vaatamisväärsused. Turismi arengu, aga ka turvalisuse eesmärgil, on riikliku 

maantee  äärde  paigaldatud  tänavate  ja  teede  viidad.  Väätsa  aleviku,  aga  ka  teiste  piirkondade 

korrusmajade esised ja parklad on amortiseerunud ning ei vasta tänapäevastele liiklus- ja parkimis-

korralduse vajadustele. Väätsa aleviku Põllu tn kortermajad on osaliselt laiendatud parklaid.

4.3. Keskkonna mõjurid

Joogivee  kvaliteet  –Väätsa  aleviku ca  700 inimesest  hetkel  ca  98% kasutavad ühisveevärgi  ja 

-kanalisatsiooni teenust. Veetarbimise poolest omavad tähtsust ka 106 õpilasega kool ja 77 lapsega 

lasteaed. Lokuta jõe paremkaldal on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud 7 korterelamut, 

üks ridaelamu, kolm individuaalelamut, katlamaja, põhikool, lasteaed, rahvamaja - Väätsa Agro AS 

kontor, tervisekeskus, kauplus-söökla ja külalistemaja Vana Tall. Ülejõe asumis on ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooniga  ühendatud  2  korterelamut  ja  37  eramut.  Ainult  ühiskanalisatsiooniga  on 

ühendatud Väätsa Agro AS Ülejõe suurfarm, mis kasutab oma puurkaevu. Väätsa alevik on suures 

ulatuses  kanaliseeritud,  v.a.  Järve  tänava  piirkonna  2  elamut,  kus  reovesi  kogutakse 

kogumiskaevudesse.

Väätsa alevikus toorvee kvaliteet vastab normidele ning võimaldab tagada tarbijatele kehtestatud 

piirnäitajatele vastavat joogivett (sh ka mangaani ja rauasisalduse osas).

Väätsa Soojus OÜle kuuluv Lõõla küla ühisveevärk, mille pikkus on ca 100 m ja mis ammutab vett 

küla  keskosas  asuvast  Lõõla  kooli  puurkaevust  ning  varustab  veega  Kaitseliidu  Järva  maleva 

õppekeskust (endine Lõõla koolimaja) ja ühte ühepereelamut. Ühisveevärgi teenust saavad kasutada 

lisaks õppekeskusele 2 elanikku. Väätsa Agro ASile kuuluv ühisveevärk, mille kogupikkus on 980 

m, ammutab vett  Lõõla veisefarmi ja korruselamute piirkonna vahel põllul asuvast Lõõla farmi 

puurkaevust  ning  varustab  lisaks  farmile  veega  ka  küla  korruselamuid  ja  kahte  eramut. 

Ühisveevärgi teenust saavad kasutada 98 elanikku, kelle veetarbimine on 2013 veevõtu andmetel ca 

2243 m3.  Lisaks  kasutab  Väätsa  Agro  AS ca  22500 m3 vett  põllumajanduslikeks  vajadusteks. 

Hetkel  ületab  vee  rauasisaldus  kehtivaid  norme  ja  on  vaja  pumbamaja  kiiremas  korras 

rekonstrueerida või rajada uus.

Reopalu  külas  on  üks  veevarustus-süsteem,  mille  pikkus  on  1300 m  ja  mis  ammutab  vett 
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ordoviitsiumi veekihi avavast puurkaevust ning varustab veega kahte ridaelamut, 16 ühepereelamut 

ja Rakvere-Pärnu maanteest põhjapool asuvaid tööstusettevõtteid. Vee kvaliteet vastab normidele.

Heitvee puhastamine – Reovee kogumisalad on määratud valla üldplaneeringuga ning vald peab 

tagama reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. Väätsa 

vallas  asuvad  reovee  kogumisalad  Väätsa,  Reopalu  ja  Lõõla  külades.  Väätsa  aleviku  reovee 

kogumisalad: 

1. Aleviku läbivast maanteest läänes paiknevad korterelamud, individuaalelamud, asutused ja 

ettevõtted, milles tekkiv reovesi kanaliseeritakse Väätsa reoveepuhastisse. 

2. Ülejõe  piirkonnas  paiknevad  individuaalelamud,  korterelamud  (II  etapi  käigus  2014 

rekonstrueeritud kogu torustik)  ja  Väätsa  Agro AS tootmishooned,  milles  tekkiv  reovesi 

kanaliseeritakse Väätsa reoveepuhastisse. 

3. Pika  tänava  ääres  paiknevate  individuaalelamute  juurde  on  ühisveevärgi-  ja 

kanalisatsioonitorustikud  välja  ehitatud  investeerimisprogrammi  I  etapi  raames  (aastal 

2013), milles tekkiv reovesi kanaliseeritakse samuti Väätsa reoveepuhastisse. 

Lõõla küla reovee kogumisala asub küla keskuses, kus paiknevad individuaalelamud, korterelamud 

ja Väätsa Agro AS tootmishooned, milles tekkiv reovesi kanaliseeritakse Lõõla reoveepuhastisse. 

Reopalu küla reovee kogumisala asub küla keskuses,  kus paiknevad individuaal-  ja ridaelamud, 

milles tekkiv reovesi kanaliseeritakse Reopalu reoveepuhastisse.

Prügila olemasolu – Väätsa valla territooriumil asub AS Väätsa Prügila, mis avati 2000. aastal. 

Väätsa  prügila  on  planeeritud  teenindama  Järvamaad  ja  Raplamaad,  samuti  osaliselt  Viljandi-, 

Lääne-Viru ja Jõgevamaad. Väätsa prügilas toimub taaskasutatavate, ohtlike ja inertsete jäätmete 

vastuvõtt, kogumine, sorteerimine, pakendamine ja ümbertöötlemine. Väätsa valla elanikud saavad 

prügilasse ära anda kõiki liike jäätmeid vastavalt  kehtivale hinnakirjale.  Väätsa prügila on igati 

kaasaegne  jäätmekäitluskoht,  mis  on  projekteeritud  ja  rajatud  lähtuvalt  kehtivatest  keskkonna-

nõuetest  ning normidest.  Korraldatud jäätmeveoga on Väätsa vallas  hõlmatud segaolmejäätmete 

kogumine ja vedu. Väätsa valla haldusterritoorium moodustab koos Imavere, Koigi ja Paide vallaga 

ühtse jäätmeveopiirkonna

4.4. Kuriteod

2014.a registreeriti Järvamaal 558 kuritegu, neist 20 kuritegu Väätsa vallast,  mis on 3,5% kogu 

Järvamaa kuritegude arvust. Järvamaal registreeriti 1000 elaniku kohta 18 kuriteofakti, mis näitab, 

et Järvamaa on üks Eesti turvalisemaid maakondi. Politsei on tõhustanud oma tegevust kuritegude 

avastamisel.
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Registreeritud kuritegude arv Väätsa vallas on võrreldes 2010 aastaga langenud. Aastal 2010 pandi 

Väätsa valla territooriumil toime 29 kuritegu, 2014 aastal aga 20, mis näitab selget kuritegude arvu 

langust aastate lõikes. 

2010 2011 2012 2013 2014
Registreeritud kuriteod kokku 29 24 26 25 20
Registreeritud väärteod, sh... 107 103 120 58 39
Vargus 21 10 12 11 7
Liiklusseaduse rikkumine, sh... 76 68 82 44
Mootorsõiduki  juhtimine 
joobeseisundis

2 1 8 3 5

Tabel 20. Registreeritud rikkumiste arv Väätsa vallas 2010-2014 aastal.
Allikas: Lääne Prefektuuri Järvamaa politseijaoskond

Väärtegude  arv  oli  2010  aastal  107  episoodi,  2014  aastal  kõigest  39  juhtumit.  Suurimaks 

probleemiks on vargused, mille arv küll eelmiste aastatega võrreldes on vähenenud. Aastal 2014 

teenindas politsei Väätsa vallas 81 väljakutseteadet, millest peretülijuhtumeid registreeriti kolmel 

korral.

4.5. Liiklusõnnetused

Väätsa  valla  piirkonnas  registreeriti  2014  aastal  3  juhtumit,  kus  toimus  inimkannatanutega 

liiklusõnnetus.  Aastate  lõikes  on  inimkannatanutega  liiklusõnnetuste  arv  jäänud  alla  5  juhtumi 

aastas. Võrreldes kogu Eesti statistikat, siis Järvamaal toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste 

arv on 2,9% kogu Eesti liiklusõnnetuste arvust.

Väätsa vallas Järva maakonnas
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Kõik  inimkannatanutega 
liiklusõnnetused

1 3 4 1 3 47 54 46 50 41

Otsasõit jalakäijale 0 0 0 0 0 3 2 6 5 5
Kokkupõrge jalgrattaga 0 1 0 0 0 6 5 4 2 12
Liiklusõnnetustes hukkunud 0 0 0 0 0 7 5 3 3 4
Liiklusõnnetustes vigastatud 1 3 6 1 5 7 5 3 3 4
Tabel 21. Inimkannatanutega registreeritud liiklusõnnetuste arv aastate 2010-2014 lõikes, LO02
Allikas: Statistikaamet

4.6. Tulekahjud

Järvamaal tegutseb Lääne Eesti  päästekeskuse maakondlik osakond ja neli  kohalikku komandot 

(Aravete,  Türi,  Koeru,  Paide).  Kuna  Väätsa  vald  asub  nii  Paide  kui  Türi  lähedal,  reageerivad 

õnnetustele Paide päästekomando kõrval vajadusel ka Türi komando. Lisaks on Väätsal olemas oma 

vabatahtlike päästjate komando. Koostöös Päästeametiga kontrollitakse igaaastaselt valla eakate ja 

lastega perede suitsuandurite ja tuleohutuse olukorda.
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Joonis 12. Väätsa vallas toimunud tulekahjude arv 2010-2014 aastal, JS45
Allikas: Statistikaamet

Viimastel  aastatel  (2011-2014)  ei  ole  surmaga  lõppenud  tulekahjusid  toimunud.  Rängad 

tuleõnnetused toimusid 2009. aastal, kus hukkus üks isik ning 2010. aastal, kus hukkus 2 isikut. 

Mõlemad viimati mainitud tulekahjud toimusid Piiumetsa külas.

4.7. Alkoholi müüvad kauplused

Väätsa valla territooriumil on üks alkoholi müüv kauplus. Kauplus on avatud kõigil tööpäevadel 

10.00 kuni 19.00 ja nädalavahetusel 10.00 kuni 17.00. Müük toimub riikliku regulatsiooni järgi. 

Eraldi alkoholimüügi piiranguid valla  territooriumil  välja  töötatud ei  ole.  Üritustel  (rahvamajas, 

väliüritustel) taotletakse eraldi alkoholimüügi luba.

4.8. Kõrgendatud riskiga objektid

Väätsa vallas on kõrgendatud riskiga objektideks 1 koolihoone, 1 lasteaia hoone, 1 kauplusehoone, 

eakatekodu ning tervisekompleks,  kus asuvad perearstikeskus,  tervisekeskus,  vaba-aja  keskus ja 

vallamaja.  Peale  selle  on  Lõõla,  Piiumetsa  vanad  kütusehoidlad,  Väätsa  aleviku  kütusehoidla 

(Väätsa Soojus OÜ), Väätsa Agro AS laudad, lägahoidlad, silohoidlad ning AS Väätsa Prügila. Igale 

eelpool nimetatud objektile on välja töötatud kriisireguleerimise plaan.

4.9. Hulkuvad loomad

Kuna kogukond on väike tuntakse hulkuvate loomade omanikke, kui loomad on lahti pääsenud. . 

Mahajäetud  loomade  puhul  kasutab  Väätsa  vald  Varjupaikade  MTÜ  teenuseid,  aastate  lõikes 

keskmiselt viiel korral. Loomad viiakse Virumaa varjupaika. Suurem probleem on metsloomadega, 

kes on elama asunud harjumatult inimeste lähedale. Kuid siin on abiks kohalikud jahimehed, kes 

püüavad metsloomad kinni ja viivad nad nende loomulikku elukeskkonda.
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5. TERVISLIK ELUVIIS
Tervisekäitumist  mõjutavad  nii  üksikisiku  hoiakud,  uskumused,  väärtushinnangud,  teadlikkus, 

oskused,  kui  ka  motivatsioon.  Inimest  ümbritsev  elukeskkond  oma  keskkondlike, 

sotsiaalmajanduslike  ja  psühhosotsiaalsete  mõjudega  määrab  suures  osas  ära,  milliseid  tervist 

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

5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus

Tervisealaste  ürituste  info  on  kodanike  jaoks  kättesaadav  Väätsa  valla  koduleheküljel 

(http://vaatsa.kovtp.ee/uldinfo),  Väätsa  Valla  Teatajas,  Väätsa  valla  Facebooki  leheküljel 

(https://www.facebook.com/pages/V%C3%A4%C3%A4tsa-vald/197592490341530?fref=ts),  Väätsa 

Rahvamaja infoseinal ning avalike teadetetahvlite peal. Lisaks on võimalik saada tervisealast infot 

Väätsa valla perearsti keskusest. Keskuses on kõigile saadaval voldikud, plakatid. Lisaks  jagatakse 

kõigile soovijatele ka suulist informatsiooni.

Lisaks  võiks valla   kodulehel  olla  terviseinfo  blokk,  kust  oleks  valla  elanikel  võimalus  leida 

tervisliku eluviisi teemalist infot ning viited olulist terviseteavet pakkuvate interneti lehekülgedele.

5.2. Tervislikku eluviisi toetavad üritused

Vallas on loodud küllaltki soodsad tingimused enese tervise eest hoolitsemiseks (tervisekompleks, 

rahvamaja, kergliiklusteed jne.). Samas asub vald kahele maakonna linnale suhteliselt lähedal ja on 

võimalik osaleda ka teiste valdade ja maakonna linnade üritustel.

Liikumist soodustavad üritused Väätsa vallas on aasta lõikes järgmised:

Väätsa jäärada.

Väätsa talvematk

Väätsa vastlapäev

Sisekergejõustiku võistlused

Jüriöö teatejooks, kepikõnd.

Jalgrattamatk

Väätsa kalapüügivõistlused.

Eelkooliealiste laste jalgrattavõistlused.

Rulluisutamisvõistlused.

Väätsa minijooks.

Väätsa lastejooks

Auto orienteerumine

Väätsa rahvajooks
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6. TERVISETEENUSED

6.1. Tervishoiuteenused

Esmatasandi arstiabi osutab vallas perearst, kelle praksis asub Väätsa alevikus. Asukoht on soodne-

valla spordihoone ja vallavalitsuse ruumidega ühes majas. Ligipääs perearstipraksisesse on hea- 

olemas hästi toimiv kaldtee, ruumid remonditud ja vastavad nõuetele. Perearsti ja pereõe vastuvõtud 

toimuvad igal tööpäeval. Väätsa Perearstikeskuses on avatud apteek, kus toimib digiretseptisüsteem 

ning võimalus tasuda pangakaardiga. Ka koolitervishoiuteenuse osutamine on lahendatud perearsti 

baasil. Hambaravi ja koduõendust kohapeal ei ole.

Eriarstiabi saab Paide Polikliinikus (7 km) ja Türi Polikliinikus (10 km), Tartu ja Tallinn jäävad 

umbes 100 km kaugusele. Ravijärjekorrad maakonna eriarstile on paar päeva kuni 2 kuud, mujal 

olenevalt erialast. Väätsa valla elanikel on õigus saada AS Järvamaa Haiglalt järgmisi teenuseid: 

ambulatoorset  eriarstiabi,  hooldusravi,  taastusravi,  rehabilitatsiooniteenust  puuetega  inimestele, 

koduõendusteenust ja kiirabiteenust.

Hooldusravihaiglad asuvad Paides ja Koerus. Hooldusravihaiglasse järjekorrad on samast päevast 

kuni  kümne  päevani.  Järvamaa  Haiglas  on  olemas  statsionaarse  taastusravi  võimalus  (meie 

patsiendid  on  seda  võimalust  ka  kasutanud).  Probleemiks  on suhteliselt  suur  patsiendilt  nõutav 

omaosalus nii hooldusravihaiglas kui ka taastusravihaiglas.  

6.2. Nõustamisteenused

Eraldi  nõustamisteenuseid  omavalitsuses  ei  pakuta.  Sotsiaalnõustamist  hoolekande  vallas  saab 

sotsiaalnõunikult.  Muid  nõustamisteenuseid  on  võimalik  saada  väljaspool  omavalitsust 

(pedagoogiline  nõustamine,  psühholoogiline  nõustamine,  võlanõustamine  jm).  Lastega  seotud 

teemadel nõustab Kesk-Eesti Rajaleidja Keskus. 

Nõustamisalased  infopunktid  oleks  vajalikud  ka  kohapeale.  Teenustena  on  vajadus 

sotsiaalpedagoogi ja lastekaitsetöötaja järele. Hetkelised ressursid seda teenust aga pakkuda ei luba.

Teenus Teenuse pakkuja Teenuse kirjeldus
Õppenõustamine Kesk-Eesti Rajaleidja keskus Õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks 

ja noorte edasise toimetulekuks ning 
konkurentsivõime suurendamiseks 
igapäevaelus ja tööturul

Nõustamiskomisjon Kesk-Eesti Rajaleidja keskus Lapsele sobivate õppe ja kasvatuse 
tingimuste kohaldamine

Psühholoogiline 
nõustamine

Kesk-Eesti Rajaleidja keskus Soodustab teadlikku otsustamist, aitab 
ületada kartusi, mis takistavad muutuste 
ettevõtmist, aitab leida valikute tegemiseks 
vajalikku enesekindlust
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Karjääriinfo ja - 
nõustamine

Kesk-Eesti Rajaleidja keskus 
Töötukassa   

Kasutatakse karjääriplaneerimiseks 
käsitletakse kutse-, õppe- ja töökoha- 
valikuga seotud teemasid

Noorteinfo   Kesk-Eesti Noorsootöö 
Keskus

Info õppimis-, töötamisvõimaluste; info 
ühiskonna, seaduste, toetuste, keskkonna ja 
säästva arengu, tervise, suhete, hobide, 
sportimisvõimaluste jne. kohta

Kriminaalhooldus Tallinna vangla Pärnu 
kriminaalhooldusosakonna 
Paide talitus

Nõustamine ja rehabilitatsiooniteenus vangist 
vabanenutele

Perenõustamine Kesk-Eesti Rajaleidja keskus Perelepitus
Ohvriabi Järvamaa Ohvriabikeskus Abistav võrgustikutöö
Lastekaitse, 
lapsendamine

Järva Maavalitsus Lastekaitse, lapsendamine, kooli kohustuse 
mittetäitmine jne.

Diabeedihaigete 
nõustamine

AS Järvamaa Haigla Toitumisnõustamine, dieedianalüüs,, 
abivahendite kasutus

Suitsetamisest loobuja 
nõustamine

AS Järvamaa Haigla

Perekool AS Järvamaa Haigla Lapseootel vanematele
Seksuaalharidusalane 
noorte nõustamine

AS Järvamaa Haigla  Sotsiaalpsühholoogiline, meditsiiniline 
nõustamine

Toitumisealane 
nõustamine

AS Järvamaa Haigla Vastavalt diagnoosile

Varjupaigateenus Järvamaa Naiste Tugikeskus Lähisuhte vägivalla all kannatajatele
Võlanõustamine MTÜ Süda-Eesti 

Sotsiaalkeskus
Makseraskustes inimete nõustamine, eelarve 
koostamine

Psühholoogiline 
nõustamine ja 
psühhoteraapia

MTÜ Süda-Eesti 
Sotsiaalkeskus

Tabel 22. Nõustamisteenuste kättesaadavus

6.3. Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega

Igas riigis kehtib riiklik immuniseerimiskava, mille alusel võimaldatakse teatud vaktsiine lastele 

tasuta.  Immuniseerimiskava  täiendatakse  ja  muudetakse  vastavalt  vajadustele  ja  võimalustele. 

Eestis  vaktsineeritakse  riikliku  immuniseerimiskava alusel  lapsi  kokku 10 nakkushaiguse vastu. 

Väätsa  valla  perearsti  andmetel  on  Väätsa  perearstikeskuses  0-2-aastasi  lapsi  vaktsineeritud 

viimastel aastatel 100%liselt.
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7. KOKKUVÕTE JA TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA
Väätsa valla elanikkond on aastatega vähenenud, seda just laste ja tööealiste elanike osas, kasvanud 

on eakate osakaal.  Sünnitusealiste naiste arv 20 – 44 on võrreldes teiste vanustega kõige madalam, 

seega  võib  täheldada  lähiaastatel  madalamat  sündivuse  arvu.  Rändesaldo on negatiivne,  lahkub 

rohkem inimesi, kui juurde tuleb.

Ettevõtlus  vallas  on  jäänud  stabiilseks,  pole  toimunud  ettevõtete  pankrotte  ega  massilisi 

koondamisi.  Äriregistri  andmetel  on  valla  ettevõtlus  orienteeritud  eelkõige  põllumajandusele  ja 

enamuses on mikroettevõtted. Ettevõtete tegevuskohapõhiselt olulisemaks ja märkimisväärsemaks 

võib  aga  lugeda  töötlevat  tööstust,  mille  moodustavad  eelkõige  põllumajandus  ning  metsa 

töötlemine. 

Rahaliste sissetulekute suurus, tarbimiskulude suurus, omavalitsuse tulumaksu laekumine jne, need 

näitajad määravad paljuski  kohaliku omavalitsuse võimalusi elanike heaolu tagamisel.  Kohaliku 

tasandi  võimul  on  märkimisväärsed  võimalused  sotsiaalse  sidususe  arengu  mõjutamiseks 

seadusandlike aktide, finantsotsuste ja prioriteetide kujundamise kaudu. 

Sotsiaalselt  sidususelt  on  Väätsa  vald  kogukondlikus  võtmes  kokkuhoidev.  Tegutsevad  mitmed 

mittetulundussektorid,  omavaheline  koostöö sektorite  vahel  on  hea.  Kohalik  omavalitsus  toetab 

igati mittetulundussektoreid nii rahaliselt kui ka nõualaselt.

Peamisteks  käitumuslikeks  tervisemõjuriteks  tuleb  pidada  vähest  kehalist  aktiivsust, 

tasakaalustamata toitumist ja riskikäitumist. Tervislike valikute ja tervisliku eluviisi soodustamise 

peamiseks sihtrühmaks on lapsed ja noored, kuna investeerimine laste ja noorte tervisesse on üks 

tulemuslikumaid  meetodeid  tulevaste  täiskasvanute  hea  tervise  tagamiseks.  Lapse  lasteaeda  ja 

kooliminekuga  kasvab  KOVi  vastutus  laste  tervise  eest  ja  oluline  on  tervist  edendava 

arengukeskkonna pakkumine nii lastele kui ka peredele tervikuna. 

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 füüsilist  ja 

psüühilist sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavust ning soodustada turvalist  käitumist liikluses, 

olmes  ja  vaba  aja  veetmisel.  Noorte  ja  laste  ennetustegevusega  alkoholismi,  narkomaania  ja 

tubakatoodete valdkonnas tegelevad lasteaed,  kooli  pedagoogid ning valla  noorsootööspetsialist. 

Propageerida  tuleb  turvalist  ja  tervislikku  eluviisi.  KOV  ülesandeks  on  soodustada  vaba  aja 

veetmise võimalusi, ühistegemisi laste ja vanematega ning tervislikke mitmekülgseid huvitegevusi.
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Väätsa valla tervisedenduse tegevuskava 2015-2019

Tegevus Eesmärk Aeg Läbiviija, koostööpartnerid

Terviseprofiili ja sellest tuleneva 
tegevuskava järjepidev täiendamine

Olukorrale vastav 
tegevuskava

2015-2019 Vallavalitsus, Tervishoiu- ja 
sotsiaalkomisjon

Tervisealaste infokandjate ja rahva-
tervise ürituste info levitamissüsteemi 
täiustamine (valla kodulehel)

Kättesaadav 
informatsioon

2015-2019 Vallavalitsus, MTÜ-d

Valla ajalehes püsirubriik Terviseveerg Kättesaadav 
informatsioon, 
terviseteadlik 
elanikkond

2015-2019 Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon, 
perearst

Arendada Väätsa vallas tervisealaste 
uuringute läbiviimist ja suutlikkust läbi 
rahvastiku tervise hindamise  analüüsi 
planeerida  tervisedenduslike tegevusi, 
erineva laste tervisestatistika 
andmestiku kogumine

Paikkondlik 
tervisedenduslik 
areng

2015-2019 Vallavalitsus, Tervishoiu- ja 
sotsiaalkomisjon, 
sotsiaaltöötaja, perearst, 
Põhikool, Lasteaed

Naabrivalve liikumise propageerimine 
/toetamine/loomine

Turvaline 
keskkond, 
kogukondade 
sidususus

2015-2019 Vallavalitsus, MTÜ-d

Arendada koostöös partneritega tervist 
toetavaid vabaaja veetmise võimalusi 
(liikumisharrastusüritusi) ja toetada 
traditsioonilisi spordiüritusi

Füüsiliselt 
aktiivse 
elustiiliga 
elanikud, tervislik 
puhkus

2015-2019 Vallavalitsus, MTÜ-d, 
ettevõtted, Avatud 
Noortekeskus, Tervisekompleks, 
Põhikool, Lasteaed

Väätsa Põhikooli, Lasteaia ja Avatud 
Noortekeskuse tervisedenduslike 
sündmuste korraldamine ja toetamine

Terviseteadlikud 
lapsed ja noored 
ning nende 
tervislik areng

2015-2019 Vallavalitsus, Lasteaed, Põhiool, 
Avatud Noortekeskus

Väätsa Lasteaia, Põhikooli ja Avatud 
Noortekeskuse sisekliima parandamine 
(ventilatsioon, küttesüsteemid, akende 
vahetus, valgustus rühma-ja 
klassiruumid, jms)

Laste ja noorte 
turvaline ning 
tervislik 
õpikeskkond

2015-2019 Vallavalitsus, Põhikool, Avatud 
Noortekeskus

Väätsa Lasteaia mänguväljaku 
kaasajastamine, mängu-ja 
õppevahendite järk-järguline 
uuendamine, õuesõppe klassi ehitamine

Laste turvaline ja 
tervislik 
õpikeskkond

2015-2019 Vallavalitsus, Lasteaed

Lapsevanemate koolitused, infopäevad 
ümarlauad – laste ja noorte tervise 
edendamise, terviseriskide maandamise 
ja arengu toetamise teemadel, 
hügieenikoolitused.

Teadlik 
lapsevanem, 
tervist toetav elu- 
ja õpikeskkond

2015-2019 Põhikool, Lasteaed, 
Vallavalitsus, MTÜ-d, Avatud 
Noortekeskus

Noortele koolitused, tegevused 
erinevatel õppe-teavitus meetoditel 
(turvalisus, sõltuvusained, sotsiaalsed 
oskused, riskikäitumine jmt)

Terviseteadlikud 
noored

2015-2019 Kool, Avatud Noortekeskus, 
Päästeamet, kohalik konstaabel, 
Noorsoopolitsei

Lastele suviste töövõimaluste toetamine Laste võrdsed 
võimalused

2015-2019 Vallavalitsus, kohalikud 
ettevõtted, Avatud Noortekeskus
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Lastele ja noortele terviseteadlikkuse 
suurendamiseks, silmaringi 
arendamiseks ja sotsiaalse 
suhtlemisoskuse parendamiseks 
väljasõitude korraldamine. Lastelaagrite 
korraldamine.

Laste võrdsed 
võimalused

2015-2019 Lasteaed, Põhikool, Avatud 
Noortekeskus, MTÜ-d, 
Vallavalitsus

Laste, noorte tööealiste ja eakate 
huvitegevuse toetamine ja 
mitmekesistamine

Laste võrdsed 
võimalused, 
aktiivse 
elustiiliga 
elanikkond

2015-2019 Vallavalitsus, Põhikool, 
Lasteaed, Avatud Noortekeskus, 
Rahvamaja

Elukestva õppe toetamine Aktiivsed, 
tööturul 
konkurentsivõi-
melised elanikud

2015-2019 Vallavalitsus, MTÜ-d, Põhikool

Laste, noorte, tööealiste ja eakate 
huviringide ja sporditrennide 
juhendajate tasustamise toetamine

Laste võrdsed 
võimalused, 
aktiivse 
elustiiliga 
elanikkond

2015-2019 Vallavalitsus, Lasteaed, 
Põhikool, Rahvamaja, 
Tervisekompleks, Avatud 
Noortekeskus

Toimetulekutoetust saavate perede 
lastele toetavate meetmete planeerimine, 
rakendamine ja läbiviimine

Laste võrdsed 
võimalused

2015-2019 Vallavalitsus, sotsiaal-ja 
tervishoiukomisjon, 
sotsiaaltöötaja

Perevägivalla ja väärkoheldud laste 
temaatika käsitlemine kogukonnas. 
(olemuse selgitamine, nõustamise- 
teavitus- ja toetusvõimalused)

Turvalised 
peresuhted

2015-2019 Vallavalitsus, kool, kohalik 
konstaabel, sotsiaaltöötaja

Enesearenduslikud (toitumine, 
liikumine, haiguste ennetamine jne) ja 
vaimse tervise koolitused /tegevused 
tööealisele elanikkonnale

Terviseteadlikud 
elanikud

2015-2019 Vallavalitsus, MTÜ-d, Põhikool, 
Lasteaed, Rahvamaj, 
Tervisekompleks

MTÜ-de ja eraalgatusel toimuvate 
ürituste ja tervisealase tegevuse 
toetamine

Erinevate 
sihtgruppide 
kaasatus, võrdsed 
võimalused

2015-2019 Vallavalitsus, Tervisekompleks

Terviseüritustel (nii spordiüritustel kui 
aktiivse liikumisega seotud 
kultuuriüritustel) osalemiseks transpordi 
kompenseerimine

Võrdsed 
võimalused, 
füüsiliselt 
aktiivse 
elustiiliga 
elanikkond

2015-2019 Vallavalitsus, Tervisekompleks

Väätsa valla turvalise ja tervisliku 
elukeskkonna arendamine ja arendamise 
toetamine (kergliiklustee ja 
tänavavalgustuse edasiarendus, vee- ja 
kanalisatsiooni rekonstrueerimine, 
reovee süsteemi rekonstrueerimine, jne)

Turvaline ja 
tervislik 
elukeskkond, 
paikne 
elanikkond

2015-2019 Vallavalitsus

Nõuetele vastavate supluskohtade 
rajamine ja Väätsa paisjärve puhkeala 
väljaarendamine. Kiigepargi 
rekonstrueerimine, mänguväljakute 
rajamine

Turvaline ja 
tervislik 
elukeskkond,

2015-2019 Vallavalitsus
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Liikumisharrastuste võimaluste 
parandamine (suusa- ja terviserajad, 
pesemisvõimaluste loomine 
kultuurimajja, jõusaali 
rekonstrueerimine, staadioni 
rekonstrueerimine, Reopalu välijõusaali 
ehitamine, mobiilne disc golf, jm)

Füüsiliselt 
aktiivse 
elustiiliga 
elanikkond

2015-2019 Vallavalitsus, MTÜ-d, 
Tervisekompleks

Sotsiaalprogrammid riskirühmadele 
(üksikvanemad, miinimumpalga saajad, 
töötud, alkoholiprobleemidega pered, 
noored, jne )

Aktiivne 
elanikkond, 
sotsiaalne sidusus

2015-2019 Vallavalitsus, Tervishoiu- ja 
sotsiaalkomisjon, 
sotsiaaltöötaja, Töötukassa, 
Avatud Noortekeskus, Sesok, 
jne.

Tegeleda varisemisohtlike objektide 
likvideerimise või ohutuks muutmisega 

Turvaline 
elukeskkond

2015-2019 Vallavalitsus, kinnisvara oanik, 
KIK

Suurendada tuleohutusalast ennetustööd 
ning viia elanike seas läbi 
tuleohutusteemalisis koolitusi

Turvaline 
elukeskkond

2015-2019 Vallavalitsus, Päästeamet
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8. KASUTATUD TEABEALLIKAD JA KIRJANDUS
Eesti Statistikaameti andmebaas http://www.stat.ee/andmebaas

Eesti Haigekassa https://www.haigekassa.ee/et

Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas www.tai.ee

Terviseinfo andmebaas http://www.terviseinfo.ee/

Järva maakonna aastaraamatud 2010– 2014

Maksu- ja tolliamet http://www.emta.ee

Maanteeamet www.mnt.ee

Töötukassa andmebaas http://www.tootukassa.ee

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Väätsa Põhikooli arengukava 2015-2020

Väätsa Lasteaia arengukava

Väätsa Valla arengukava 2010-2023
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