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HEA LUGEJA! 

Käesolev dokument koondab endas Meeksi valla elanike tervise ning seda mõjutavate 

tegurite statistikat ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamusi ja 

infot valla elanike tervisenäitajate kohta.  

Terviseprofiil on üks esimesi samme selleks, et teadvustada ning kaardistada kohalikul 

tasandil elanike tervisekäitumine ning olukord. Dokument on abiks, et leida paremini seoseid 

erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude 

vahel, rõhudes ning tuues välja valla kitsaskohad ning tugevused. Terviseprofiili koostamise 

põhiline eesmärk on juhtide tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele 

ning tagada temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse. Lisaks aktiviseerib 

terviseprofiil ning selle koostamise protsess kogukonna liikmeid tegutsema paremate 

tervisetulemuste saavutamisele. 

Terviseprofiil on suunatud kõigile omavalitsuse elanikele, et tõsta nende teadlikkust antud 

valdkonnas ning valitsevast olukorrast vallas. Terviseprofiil on kindlasti abiks ka erinevate 

valdkondade spetsialistidele, poliitikutele kui ka otsustajatele. Terviseprofiili abil saame 

koondada tervist puudutava olulise info, selgitada välja probleemid, vajadused kui ka tervist 

mõjutavad tegurid. Sellest tulenevalt on võimalik planeerida ning selgitada välja tervise 

parendamist võimaldavad tegevused ning edendada valdkondade  vahelist koostööd. 

Terviseprofiili kaudu on võimalus muuta tervise teemat nähtavamaks ning tuua seda 

lähemale nii kohalikele elanikele kui ka kohalikku elu juhtivate inimesteni arusaadaval viisil. 

Allikas: Terviseinfo.ee 

Järgnevad leheküljed tutvustavad Meeksi valla üldandmeid ning seejärel on välja toodud 

erinevad tervise ning tervisekäitumisega seonduvad indikaatorid ning jooniste abil statistika. 

All olevates joonistes on kasutatud Eesti Statistikaameti andmeid ning seal välja toodud 

rahvaarvu ning statistilise andmeid erinevate näitajate kohta. Eraldi on ka välja toodud 

rahvastikuregistri andmed rahvaarvu kohta, kuid jooniste tegemisel neid ei ole kasutatud, et 

säilitada andmete allika ühtsus.  Käesolev profiil on valminud Meeksi Vallavalitsuse ning 

allasutuse koostööl ning ühtseks dokumendiks on andmed kogunud ja koondanud Aili 

Vesselov.  
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1. ÜLDANDMED 

1.1 Lühiiseloomustus 

Meeksi vald asub Tartu maakonna kagunurgas 

Peipsi madalikul, Lämmijärve kaldal. Kõige 

pikem piiriosa (110 km) kulgeb idas mööda 

Peipsi ja Lämmijärve rannikut. Teisel pool 

Lämmijärve asub Mehikoormast silmaga 

nähtav Vene Föderatsiooni territoorium, 

Uhtinina neemest mõnede kilomeetrite 

kaugusel asub Piirissaar. Ühine piir on ka 

Võnnu vallaga (71 km) ja Põlva maakonnaga (61 km).  

Valla haldusterritooriumil asub Mehikoorma alevik ja 9 küla: Aravu, Haavametsa, Jõepera, 

Järvselja, Meeksi, Meerapalu, Parapalu, Rõka ja Sikakurmu. Meeksi vallamaja asub 

Mehikoorma alevikus. Oma erilise kuju tõttu on vallas ajalooliselt kujunenud 3 

tõmbekeskust: Mehikoorma, Järvselja ja Meerapalu. Tähtsamatest keskustest asub vald 

suhteliselt kaugel. Tartusse on Meeksist 55 km. Väikelinn Räpina asub 17 km ja Põlva 55 km 

kaugusel. Valda ei läbi raudtee ega ükski suurem maantee. 

Meeksi valla vapp ja lipp: 

 

 

 

 

 

      

Allikas: Meeksi.ee; Meeksi valla arengukava 2013 -2022 
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1.2. Pindala 

Meeksi valla pindala on 144 km².  

Suure osa valla territooriumist 

moodustavad metsad ja sood 

(Esäkeste, Pedaspää, Meerapalu ja 

Uulika soo). Valla põhjaosa sood 

kuuluvad Emajõe-Suursoo 

sookaitsealasse. Meerapalu ja Parapalu 

küla maad jäävad Emajõe suudmeala 

hoiuala koosseisu. Kevadeti on valla 

territooriumil palju üleujutatud alasid, 

kuna Peipsi järve veetase võib tõusta 

peaaegu meetri võrra.  

Samuti asub vallas kaitsealune Meeksi 

park (3,1 ha). Põllumaa moodustab 

kogu pindalast 12%, looduslik rohumaa 

13 %. Peipsi ääres on valdavalt leede-, 

leet-, glei- ja soomullad, mis ei ole 

viljakad ja mis on kevadeti ja sügiseti 

liigniisked. 

Allikas: Meeksi.ee; Meeksi valla arengukava 2013 -2022 

 

 

 

 

 

 



Meeksi valla terviseprofiil 2015 
 

 
4 

1.3 Asustustihedus 

Rahvastiku asustustihedus on inimeste arv ruutkilomeetri kohta. Antud indikaatori kirjeldus 

aitab hinnata keskkonnast tulenevaid riske ja aitab planeerida tervisesekkumisi vastavalt 

elanike elukohale. Meeksi valla 

asustustihedus aastal 2014 on 3,7 inimest 

km² kohta (Eesti Statistikaameti andmed 1. 

jaanuar seisuga) 

Kõrval olevalt ruutkaardilt on näha, et kõige 

tihedamini on asustatud Mehikoorma alevik, 

kuhu on koondunud ka vallavalitsus, põhikool 

ning lastehoid kui ka suuremad 

kultuurisündmused. Samuti on tihedama 

asustusega Aravu, Järveselja külad.  

Joonis 1: Meeksi valla rahvastikutiheduse ruutkaart (31.12.2011) 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal 

All oleval joonisel on näha Meeksi valla rahvastiku asustustiheduse muutust viimasel kümnel 

aastal. On selgelt näha selle järk järgulist langust analoogselt rahvaarvu muutusele. Nii 

rahvaarvu kui ka asustustiheduse vähenemine maapiirkonnas on omane mitmetele 

valdadele üle Eesti.  

 

Joonis 2: Meeksi valla rahvastiku asustustihedus aastate lõikes (2004 - 2014) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV0291 
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1.4 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta 

Käesolev indikaator näitab eelarve suuruse ja elanike arvu suhet ning selle abil on võimalik 

hinnata omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele parema elukvaliteedi 

tagamisel. Eelarvetulude alla on mõeldud omatulu (maksudest, riigilõivust, tulud varalt jms), 

kulude katteks suunatud jäägid; erinevad ülekanded (näiteks toetused riigieelarvest) ja ka 

laenud.  

Joonisel 3 eristuvad selgelt aastad 2007, 2008 ning ka aasta 2012, mil Meeksi valla 

eelarvesse laekus erinevat teiste aastatega tulusid. Samuti on eristatav majanduslanguse 

aastad ning sellel perioodil laekunud märkimisväärselt väiksemad summad. Siiski on näha, et 

eelarvetulud on olnud aastate jooksul pigem suurenenud. 

 

Joonis 3: Meeksi valla eelarvetulud ühe elaniku kohta aastatel 2000 – 2013 (tuhat eurot 

elaniku kohta) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RR31; RR32 
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Meeksi valla eelarve tuludest moodustab kõige suurema osa riigipoolne toetus- ja 

tasandusfond, millele järgnevad tulud laekunud maksudest. Maksude alla kuuluvad füüsilise 

isiku tulumaks, maamaks, kohalikud maksud nagu müügimaks ja reklaamimaks. Kaupade ja 

teenuste müük on üsna vähene ning sinna alla kuulub riigilõiv ning tulu majandustegevusest.  

Jooniselt 3.1.on näha, et toetuste laekumine on vägagi erinev aastate lõikes. 

Joonis 3.1: Meeksi valla tulude jaotus aastatel 2006 – 2013 

Allikas: Eesti statistikaameti andmebaas, tabel RR32 

 

Joonisel 4 on kujutatud sektordiagrammina Meeksi valla kululiikide osakaalu eelarve 

kogutuludest. Kõige enam läheb eelarve tuludest just hariduses vajaminevate kulutuste 

katteks (33%) ning sellele järgneb vaba aega ja kultuur (23%). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4: Kululiigi osatähtsus Meeksi valla eelarve kogutuludest aastal 2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal 
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1.5 Füüsilise isiku tulumaksu laekumine eelarvesse 

Indikaator näitab tulumaksu laekumist elanike kohta ning selle näitaja abil on võimalik 

kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis omakorda võimaldab omavalitsusel planeerida 

piirkonna arengut ja investeeringuid. Kuni aastani 2008 oli füüsilise isiku tulumaksu 

laekumine Meeksi vallas tõusujoonel ning majanduslanguse tagajärjel paar aastat languses. 

Viimastel aastatel on aga taaskord valla eelarvesse laekuv tulumaks tõusmas.  

 

Joonis 5: Füüsilise isiku tulumaksu laekumine Meeksi vallas (tuhat eurot elaniku kohta) 

aastatel 2000 - 2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RR36 
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2. RAHVASTIK 

2.1 Aastakeskmine rahvaarv 

Rahvastikuregistri andmetel on 2014 aastal Meeksi valla rahvaarv  622 

 

Joonis 6.1: Meeksi valla rahvaarv rahvastikuregistri alusel 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus (Rahvastikuregister) 

Aastakeskmine elanike arv on aastate lõikes olnud aina languses. Suurem langus on olnud 

aastatel 2010-2012 ning viimastel aastatel stabiliseerunud.  

Viimase kümne aastaga on Meeksi valla aastakeskmine rahvaarv vähenenud ligikaudu 26% 

(730-nelt langenud 539,5-ni – Eesti Statistikaameti andmeid kasutades, Joonis 6.2).  

Sarnane tendents esineb mitmetes Eesti väiksemates ning äärealastes valdades.  Rahvaarvu 

vähenemise põhjusteks on suurel määral nii väljaränne kui ka negatiivne loomulik iive. 

Minnakse suurematesse linnadesse, kus võimalused on suuremad kooli ning tööle.  

Meeste ja naiste arvu erinevus suuresti ei erine. Siiski võib märgata et meeste arv on alates 

2002. aastast olnud alati mõnevõrra suurem.  
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Joonis 6.2: 2001 – 2013 aastakeskmine rahvaarv Meeksi vallas 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabeli RV0282 alusel arvutatud  

 

2.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 

Rahvastikupüramiid peegeldab rahvaarvus ja rahvastiku kooseisus toimuvaid muutusi. 

Lohkudelt ja kühmudelt on võimalik välja lugeda muudatusi nii seoses majanduse arengu kui 

ka väljarände ja muude kriisidega. Rahvastikupüramiidi abil on võimalik hinnata sihtgruppide 

suurust ja nende muutusi ning analüüsida muutuste põhjusi ning sellest tulenevalt 

planeerida sobivaid tegevusi sihtgruppide tervise parandamiseks. Samuti on võimalik antud 

indikaatori kaudu prognoosida pikemas perspektiivis vajalikke tegevusi ning ennetustööd. 

Joonisel 7 on võrreldud Meeksi valla rahvastikupüramiide aastatel 2004 ja 2014. Kõrvutades 

neid on selgelt näha rahvastiku vanuselist ja soolist jaotust ning selle muutumist viimase 10 

aastaga. Kui aastal 2004 oli vallas ülekaalus 14-20 aastased noormehed, siis aastaks 2014, kui 

antud vanusegrupp on jõudnud vanusesse 24-30, on nende arv vähenenud ligi poole võrra 

(suure tõenäosusega linna kooli ning jäävadki sinna). Sarnane muutus esineb ka noorte 

naiste seas. Aastal 2014 on ülekaalus pigem 50-60 aastased mehed ja naised, kes järgneva 10 

aasta jooksul peagi pensioniikka jõuavad ning aastal 2024 võtab Meeksi valla rahvastiku 

püramiid üha enam seene kuju. 
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Joonis 7: Meeksi valla rahvastiku püramiidid  

Allikas: Eesti Statistikaamet, tabel RV0282 

 

Aasta 2014 püramiidilt on selgesti näha noorte elanike vähesust vallas, mis aga aastal 2004 

oli märkimisväärselt suurem, eriti vanuses 10-20. Samuti on kitsam püramiidi koht tööealise 

elanikkonna juures (vanuses 30-34).  

 

Kui rahvastikupüramiid on alusel 

kahanev (mida ka Meeksi valla 

püramiid on), siis näitab see 

sündide kahanemist ning 

vanemaealiste elanike arvu 

suurenemist. Selline kuju on 

iseloomulik ka Eesti 

rahvastikupüramiidis kui ka 

paljudes teistes Euroopa 

riikides, kus prognoositakse 

rahvastiku vähenemist ning 

vananemist.  

 

Joonis 8: Meeksi valla rahvastikupüramiid Eesti näitajate võrdluses 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal 
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2.3 Rahvastiku rahvuslik jaotus 

Meeksi vallas elab kõige rohkem eesti rahvusest inimesi, kuid samuti ka venelased ning 

muud rahvused on siin paikselt juba ammusest ajast elanud. Enamus vene rahvusest elanike 

valdab ka eesti keelt ning keelelisi probleeme ei ole esinenud - integreerimine kogukonda ei 

ole probleemiks. 

2.4 Elussündide ja surmajuhtude arv 

Elussünd on elutunnustega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Näitaja on oluline 

erinevate teenuste pakkumiseks tulevikus, näiteks lasteaia- või koolikohtade planeerimiseks. 

Indikaator sõltub piirkonna rahvastiku soo- ja vanusjaotusest, eriti sünnitusealiste naiste 

arvust piirkonnas.  

Surmajuhtude arv on aasta jooksul surnud meeste ja naiste arv ning näitaja võimaldab 

hinnata  suremust aastate lõikes, andes võimaluse märgata sekkumist vajavaid suundumusi 

või muutusi. Indikaator sõltub palju aga rahvastiku  soo- ja vanusjaotusest. Kui vaadata 

joonist 9, on näha, et Meeksi vallas on eakate arv ülekaalus ning seetõttu on ka suremus 

märkimisväärselt kõrgem. 

Suuremate linnade ja KOV -ide puhul on mõistlik arvutada antud indikaatorite üldkordaja 

(1000 elaniku kohta), kuid kuna Meeksi valla elanike arv on üsna väike (sama ka sündide ja 

surmade arv), siis arvutustulemused võivad tekitada eksliku mulje suurtest kõikumistest, kui 

tegelikult on kõikumine vaid üksikute inimeste osas. Seetõttu on alloleval joonisel kujutatud 

konkreetset sündide ja surmajuhtude arvu aastate lõikes ning näha on selgelt erinevust 

sündide ja surmade vahel. See põhjendab ka järgmises alapeatükis käsitletavat negatiivset 

iivet. 
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Joonis 9: Elussündide ja surmajuhtude arv Meeksi vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV112 ja RV49  

 

2.5 Loomuliku iibe kordaja 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku (aasta) jooksul, mis 

moodustub sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. Kui sünde on rohkem kui surmajuhtumeid, 

on loomulik iive  positiivne (rahvaarv kasvab), kui sünde on vähem kui surmajuhtumeid, siis 

negatiivne (rahvaarv väheneb). Loomuliku iibe kordaja võimaldab võrdlust teiste piirkondade 

ja kogu Eesti vastava näitajaga. 

Meeksi valla loomulik iive on olnud juba üsna kaua aega negatiivne. Viimase kümne aasta 

jooksul on see olnud vaid korra 0 (aastal 2001) ning ülejäänud aastatel üsnagi tugevalt 

negatiivne. Vaadates alapeatükis 2.2 välja toodud rahvastiku püramiidi, võib järeldada, et ka 

järgnevatel aastatel jääb iive negatiivseks. 20 – 24 vanuses naiste arv on üsna väike (ning 

tendents näitab, et suur osa neist liigub linnadesse kooli/tööle), samas aga vanuses 70-80 

meeste ja naiste arv märkimisväärselt suurem.  

All oleval joonisel saab võrrelda loomulikku iivet Eesti keskmise ning Meeksi valla vahel. On 

näha, et Eesti üldine loomulik iive kõigub veidi üle ja alla nulli, kuid Meeksi valla oma on 

pigem ühtlaselt miinustes. Siinkohal tasub taaskord meeles pidada, et iive on arvutatud 1000 

elaniku kohta.  
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Joonis 10: Loomulik iive Eestis ja Meeksi vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, arvutatud tabelite RV0282, RV49 ja RV112 baasil 

 

Joonisel 11 on välja toodud loomulik iive teistes Tartumaa väiksemates valdades. 

Võrdlusesse on võetud vallad, kus elanike arv jääb 500 – 1500 elaniku vahele ning on 

sarnasemad seetõttu ka Meeksi vallaga. Ka siinkohal on näha, et Meeksi valla iive on aastal 

2013 kõige suuremalt negatiivses seisus. 

 

 

Joonis 11: Loomulik iive Tartumaa väiksemates valdades (500 – 1500 elanikuga) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, arvutatud tabelite RV0282, RV49 ja RV112 baasil 
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2.6 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. Näitaja võimaldab omavalitsusel 

arendada vastavaid strateegilisi suundi, kavandada erinevaid programme olukorra 

tasakaalustamiseks. 

Meeksi valla demograafiline tööturusurveindeks on alates aastast 2002 olnud alla ühe, mis 

tähendab, et järgnevatel aastatel siseneb tööturule vähem inimesi, kui sealt vanuse tõttu 

välja langeb. Sellest tulenevalt võib järeldada, et järgnevate aastate jooksul võib Meeksi 

vallas domineerima hakata tööjõu puudus, sest tööturule siseneb järjest vähem noori kui 

sealt vanemaid inimesi lahkub. Selline muutus on iseloomulik ka Eestile (nii nagu joonisel 12 

on ka näha) ning kogu Euroopale, mil vananev rahvastik ning järjest vähenev noorte arv võib 

tulevikus jätta üsna suure koormuse tööealistele elanikele.  

Joonis 12: Demograafiline tööturusurveindeks Meeksi vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV06 
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Joonisel 13 on aga võrreldud Tartu 

maakonna valdade ja linnade 

demograafilist tööturusurveindeksit. 

Antud näitajaga jääb Meeksi vald üsna 

tahapoole. Väiksem indeks on vaid 

Kallaste linnas, Piirisaare ja Peipsiääre 

vallas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 13: Demograafiline tööturusurveindeks Tartu maakonnas aastal 214 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV06 

 

2.7 Ränne 

Meeksi valla rännet analüüsides on kõige mõistlikum vaadata nii sisserännanute kui ka 

väljarännanute arvu aastas (nii välisriigis kui Eesti siseselt kokku) ning samuti analüüsida 

rändesaldo kordaja muutust. Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja 

väljarände tagajärjel kindla ajavahemiku (aasta) jooksul ehk rändesaldo kordaja on sisse- ja 

väljarännanute vahe 1000 elaniku kohta. 
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All olevalt jooniselt 14 on näha, et väljarännanute arv on olnud aastate lõikes sisserännanute 

arvust suurem, seda siis välja arvatud aastal 2007 ja aastal 2013. Sellest tulenevalt on ka 

rändesaldo kordaja püsinud negatiivne. Negatiivse rändesaldo puhul lahkub piirkonnast 

rohkem inimesi, kui sinna juurde tuleb. Aastast 2010 – 2013 on välismaale lahkunud Meeksi 

vallast 7 inimest, välismaalt Meeksi valda aga 4 inimest. Nii nagu juba sai rahvaarvu 

alapeatükis arutletud, on näha ka siis, et paljud Eesti inimesed lahkuvad suurematesse 

linnadesse ning Euroopasse, kus loodetakse leida paremat ning tasustavamat tööd. Üha 

enam on noorte lahkumine saamas maapiirkondadele üsna suureks probleemiks, ka Meeksi 

vald ei ole siinkohal erandiks.  

Joonis 14: Ränne Meeksi vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RVR01  
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3. RAHVASTIKU TERVISESEISUND 

3.1 Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse 

kasvajatesse ja välistesse põhjustesse 

Antud alapeatükis vaadeldakse erinevaid surma põhjuseid Meeksi vallas. Vaadeldud on 

suuremate gruppidena vereringeelundite haiguseid, pahaloomulisi kasvajaid ning välised 

põhjuseid (viimase alla kuuluvad sõidukiõnnetused, juhuslikud mürgitused, alkoholimürgitus, 

enesetapp ja rünne,  põletused ja tuleõnnetused, uppumine, lämbumine, kukkumised, 

hammustused, elektri- ja kiirguskahjustused  jne.) 

Kõige suurem surma põhjus Meeksi vallas on vereringeelundite haigused ning suremus 

antud haigustesse on olnud üsna stabiilne. Surmad välispõhjustesse on olnud kõikuvamad, 

mõnel aastal suurem kui pahaloomuslistesse kasvajatesse suremus mõnel aastal aga jäänud 

nulli. Vereringeelundite haigused on ka kogu Euroopas (ka Eestis kokku) kõige sagedasemaks 

surma põhjuseks. Kuna Meeksi valla rahva arv on üsna väike ning seda on ka surmajuhtude 

arv, siis kordaja võrdlemine teiste valdade kordajatega ei pruugi anda adekvaatset 

võrdluspilti. All oleval joonisel on kujutatud juhtude arvu aastate lõikes. 

Joonis 15: Surma põhjused Meeksi vallas aastatel 2006-2013 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30 
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4. SOTSIAALNE SIDUSUS JA 

VÕRDSED VÕIMALUSED 

4.1 Tööturu situatsioon 
 

4.1.1 Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 

Majanduslikult aktiivsete üksuste/ettevõtete all peetakse silmas statistilisse profiili kuuluvaid 

ettevõtteid. Statistiline profiil on majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest 

isikust ettevõtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mis moodustatakse 

majandusüksuste statistilise registri andmete põhjal. Näitaja kirjeldab potentsiaalseid 

töökohti kogukonnas. Ettevõtete arvu kasv näitab, et omavalitsuses on ettevõtluse arenguks 

piisavalt perspektiivi. Ettevõtte suuruse alusel saab vaadata, kuivõrd on piirkonnas 

ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad (nt suur arv väikese töötajate arvuga 

ettevõtteid) või eelistavad piirkonna inimesed olla palgatöötajad (nt väike arv suure 

töötajate arvuga ettevõtted). 

Meeksi vallas on 2013 aasta aprilli seisuga 39 mikroettevõtet ning 1 väikeettevõte. 

Keskmised ettevõtted ning suurettevõtted vallas puuduvad. All olevalt jooniselt on näha, et 

majanduslangusega paralleelselt on aastatel 2007-2009 ettevõtete arv vähenenud kuid peale 

seda taaskord mõningal määral tõusnud.  

 

Joonis 16: Ettevõtete arv Meeksi vallas aastatel 2004 – 2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel ER32 
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4.1.2 Töötus 

Töökoha olemasolu ning selle puudus on väga oluline tervisemõjur, mida on oluline valla 

terviseprofiilis kajastada ja analüüsida. 

Töötud on 15-74-aastased isikud, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:  

a) on uuringunädalal tööta;   

b) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul pärast uuringunädalat) alustama 

tööd palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana; 

c) otsib aktiivselt tööd, st on teinud viimase nelja nädala jooksul enne uuringunädala 

lõppu konkreetseid samme töö leidmiseks kas palgatöötaja või füüsilisest isikust 

ettevõtjana või on leidnud töökoha, kuhu asub tööle kolme kuu jooksul (allikas: 

stat.ee) 

Allolev joonis kujutab töötute arvu aastate lõikes Meeksi vallas (aastakeskmine töötute arv). 

On näha selgelt, et majanduslanguse aastatel on töötute arv märkimisväärselt tõusnud (nii 

nagu ka mujal Eestis ning Euroopas). Aastaks 2013 on töötute arv langenud lõpuks 

majanduslanguse eelse arvu lähedale.   

 

Joonis 17: Registreeritud töötud aastatel 2007 - 2013 

Allikas: Eesti Töötukassa statistika 
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4.1.3 Keskmine brutotulu 

Keskmine brutotulu näitab KOV - is elavate töötavate inimeste jõukust. Suuremate 

tulude korral on paremad võimalused planeerida tulevikuinvesteeringuid ning 

arendada tervist toetavaid teenuseid. Meeksi valla elanike kuu keskmine brutotulu on 

tõusnud paralleelselt Eesti keskmise brutotuluga, langus on olnud vaid 2008-2010 

aastatel. Siiski on väikse valla elanike keskmine sissetulek madalam Eesti keskmisest 

ning seda lausa 124 euro võrra.   

 

Joonis 18: Keskmine brutotulu Meeksi vallas aastatel 2003 – 2013 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tabel ST005 

Järgmises tabelis 19 on aga 

võrreldus kuukeskmist brutotulu 

Tartumaa erinevates valdades. 

Kõige väiksem keskmine tulu on 

Kallaste linna elanikel, neile 

järgneb Peipsiääre valla ja 

Piirissaare valla elanikud. Üle 

700€ on keskmine brutotulu 

Võnnu vallas ning seejärel Meeksi 

vallas.  

Joonis 19: Palgatöötaja 

kuukeskmine brutotulu Tartumaa 

valdades aastal 2013 (eurot) 

Allikas: Eesti Statistikaameti 

andmebaas, tabel ST005 
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4.1.4 Ülalpeetavate määr 

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

100 tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta. Näitaja iseloomustab rahvastiku 

vanuskoosseisu. See on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub 

hõivest, kuid haridus-, tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust.  

Sisuliselt näitab see indikaator, mitu mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta 

ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Kui ülalpeetavate määr on 50, 

tähendab see, et 100 tööealise elaniku kohta on 50 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise 

elaniku kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus 

töötajatel. 

All olevalt jooniselt on näha, et Meeksi valla ülalpeetavate määr on üsnagi kõrge ning on 

viimaste aastate jooksul aina tõusnud. Meeksi valla 2014 aasta näitajat arvestades, tähendab 

see, et iga 100 Meeksi valla elaniku kohta on 67 ülalpeetavat.  

 

 

Joonis 20: Ülalpeetavate määr Meeksi vallas (ja Eestis) aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV063 
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Nii Eestis kui ka mitmetest teistes Euroopa riikides rahvastiku koosseis vananeb, mis 

põhjustab ka ülalpeetavate (enamasti pensionäride arvelt) arvu suurenemist. Selle tulemusel 

muutub praegune seis, kus kahe tööealise elaniku kohta on üks ülalpeetav (alaealine või 

pensionär), paljudes kohtades selliseks, kus ühe tööealise kohta on üks ülalpeetav ja selleks 

on enamasti pensioniealine inimene. 

Allikas: https://statistikaamet.wordpress.com/tag/rahvastikunaitajad-ja-koosseis/ 

 

 

 

Joonisel 21 on välja toodud 

ülalpeetavate määr Tartumaa 

erinevates valdades. On selgelt 

näha, et Meeksi valla näitajad on 

ühed kõrgemad – vaid Alatskivi ja 

Peipsiääre vallas on ülalpeetavaid 

elanike kohta veel rohkem.  

 

 

 

 

 

 

Joonis 21: Ülalpeetavat määr Tartumaa valdades aastal 2014. 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV063 

 

https://statistikaamet.wordpress.com/tag/rahvastikunaitajad-ja-koosseis/
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4.2 Toimetulek 

4.2.1 Ravikindlustusega kaetud 

Näitaja kirjeldab ravikindlustusega katmata elanike osakaalu. Indikaator võimaldab 

planeerida vajalikke sotsiaal- , tervishoiu-  ja muid teenuseid.   

Meeksi vallas on aastate lõikes ravikindlustatud inimeste arv olnud aastate lõikes 95 – 97 % 

lähistel. 

Allikas: Eesti Haigekassa statistika 

4.2.2 Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus ning 

hõlmab toimetulekupiiri tagamise toetust ja lisatoetust. Toimetulekupiiriks nimetatakse 

summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Vaesus on 

oluline terviserisk ning seetõttu on antud indikaatori kajastamine ja analüüs oluline. Näitaja 

annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja toimetuleku toetuse vajaduse 

ulatusest. 

 

Joonis 22: Toimetulekutoetuste maksmine Meeksi vallas aastatel 2000-2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel SK42 

 

Joonisel on kujutatud Meeksi vallas välja makstud toimetulekutoetusi elaniku kohta ning 

joonena ka välja makstud toimetulekutoetusi toimetuleku piiri tagamiseks. Erinevus antud 

näitajate vahel tuleneb täiendavate toetuste maksmisest.  
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4.2.3 Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 

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 kasv on seotud tööpuuduse kasvuga.  

Töövõimetupensionäride arv aastal 2014 on Meeksi vallas 107, mis moodustab 33,3% vallas 

elavatest tööealistest elanikest ning on olnud igal aastal vaid tõusmas. Kui aastal 2008 on 

töövõimetuspensionäride arv 50, siis tänaseks on see tõusnud ligi poole võrra. Hüppelist 

tõusu on näha aastal 2009 ning selle üheks põhjuseks on kindlasti ka majanduslangus ning 

sellest tulenev tööpuuduse suurenemine, mis väikest valda on väga palju mõjutanud. 

 

 

Joonis 23: Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Meeksi vallas aastatel 

2005 – 2014 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus 
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4.2.4 Puuetega laste ja täiskasvanute arv 

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. 

Puuetega laste arv on Meeksi vallas üsna väike. Suuremaid kõikumisi ning muutusi ei esine. 

Puuetega täiskasvanute arv on aga märkimisväärselt suurem kuid samas on näha igas 

raskusastmes inimeste arvu vähenemist (joonis 24). Aastal 2014 on puuetega täiskasvanute 

arv 107 ning nendest töötavad 35 inimest. Lisaks neile teevad mitmed ka juhutöid vastavalt 

hooajale ning töötavad koduses majapidamises. Teadaolevalt ei ole Meeksi vallas ühtegi   

puudega  töötuna registreeritud. 

Puuetega inimeste koguarv on samuti aastate lõikes vähenenud. Kui see oli aastal 2005 273 

inimese juures, siis aastal 2014 on langenud 182 inimeseni. 

 

 

Joonis 24: Puuetega täiskasvanute arv Meeksi vallas aastatel 2005 – 2013 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus 
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4.2.5 Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 

Antud indikaator kirjeldab ning vaatleb eelkõige rahalisi toetusi, mida kohalik omavalitsus 

maksab omal algatusel. Meeksi vallas on valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste 

liigid kinnitatud volikogu määrusega (16. mai 2007, nr 6). Paragrahv 3 alusel määratakse ja 

makstakse alljärgnevaid sotsiaaltoetusi: 

1. sünnitoetus 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saajate arv 3 1 3 3 2 4 1 0 

 

2. matusetoetus 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saajate arv 16 10 17 13 18 11 9 3 

 

3. koolimineku toetus I klassi astujale 

4. kooli lõpetamise toetus 

5. suvelaagri toetus 

6. küttetoetus 

7. maiustuspakid jõuludeks 

8. meditsiiniteenuste toetus 

9. vältimatu sotsiaalabi 

10. täiendavad sotsiaaltoetused 

Antud nimekirjale lisanduvad veel: 

Toimetulekutoetus, hooldajatoetus (igakuiselt makstav toetus raske või sügava puudega 

täisealise inimese hooldajale, mida makstakse Meeksi Vallavolikogu poolt kehtestatud 

korras) ja hooldustoetus (toetust on võimalik taotleda valla elanike registrisse kantud 

puuetega inimestel, kelle hooldusvajaduse hindamise tulemusena ei ole määratud hooldajat, 

kuid tal on lisakulutused hoolduse korraldamiseks või teenuste ostmisega). 
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Sotsiaaltoetuste määrad alates 01. märtsist. 2014.a. on järgmised: 

1. Sünnitoetus  250.-  EUR 

2. Esimesse klassi astuvale lapsele  100.-  EUR 

3. Kooli lõpetajale   100.-  EUR 

4. Küttepuude toetus   150.-  EUR 

5. Jõulupaki toetus kuni    10.-  EUR 

6. Eakate juubelitoetus kuni   30.-  EUR 

7. Matusetoetus  100.-  EUR 

 

4.2.6 Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused on kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavad 

erinevad teenused, mis parandavad inimeste toimetulekut (nt hooldekodud, varjupaigad, 

sotsiaalkorterid, avalik saun, supiköögid, invabuss, viipekeele tõlgi teenus jne).  

Olulisemad  sotsiaalteenused Meeksi vallas on koondunud Mehikoorma alevikku. Nii näiteks 

asub Mehikoormas perearst, postkontor/SEB pangakontor, apteek, konstaabel, pood. Kaks 

korda nädalas sõidab vallast läbi Põlva maakonna autokauplus. Siiski teevad paljud valla 

elanikud oma sisseostud Tartus või Räpinas, kuna seal on kaupade valik suurem ning paljude 

suurtes kaubanduskeskustes pakutavate toodete hind on odavam kui väikestes 

maapoodides. Muud teenindusvaldkonnad, näiteks hambaravi, bensiinijaam, juuksur ja 

pangaautomaadid vallal puuduvad. Päästeteenus on valdade ülene ning käesoleval hetkel 

osutab seda Päästeteenistus.  

Perearst võtab vastu neli korda nädalas ning kahel korral kuus võtab perearst vastu ka 

Meerapalus. Mõnede külade elanikud eelistavad asukohast tingitult Võnnu või mõne teise 

valla perearstiteenust. Vältimatu arstiabi osutamise osas asub vald SA Tartu Kiirabi 

teeninduspiirkonnas. Sotsiaalhoolekande teenuseid osutatakse valla sotsiaaltöötaja ja 

sotsiaalhooldajate poolt ning vallal on hoolekandeteenuse lepingud SA Võnnu Haiglaga, AS 

Räpina Haiglaga, AS Hoolekandeteenused (Erastvere hooldekodu) ning hooldekoduga 

Härmalõng. 2012. aasta seisuga puudub Meeksi vallas sotsiaalmajutuse võimalus  

(Allikas: Meeksi Valla arengukava 2013 – 2022). 
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4.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 
 

4.3.1 Kogukonna motivaatorid ning elanike kaasamine 

Kogukonna motivaatoriteks on kohaliku omavalitsuse poolne tunnustus ning erinevad 

väljaantavad auhinnad (Kaunis kodu,  jne). 

Meeksi valla ühiskondlike organisatsioonide arv on viimaste aastate jooksul pidevalt 

tõusnud. See näitab kohalike inimeste kodanikuaktiivsust. Teiseks pakuvad MTÜ-de 

toetusfondid inimestele tuge oma soovide realiseerimisel, kuna valla enda võimalused 

kohalikku elu korraldada ei ole piisavad. Piirkondlik identiteet on tugev ja seltside tegevus 

aktiivne. 

4.3.2 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus 

Valla eelarvest moodustab üsna suure osa kultuuri valdkond, täpsemalt moodustab aina 

kasvavalt juba 25% kuludest. Haridus ja kultuur võtavad ära 60 % valla eelarvest.  

Meeksi vallavalitsuse hallatavad kultuuriasutused: 

 Meeksi raamatukogu  

 Meerapalu raamatukogu  

 Järvselja raamatukogu  

 Aravu rahvamaja  

 Meeksi valla seltsikeskus  

Huvitegevust pakuvad Meeksi vallas Mehikoorma Põhikooli, Meeksi valla Seltsikeskuse ning 

Aravu Rahvamaja juures tegutsevad huviringid erinevate põlvkondade esindajatele. 

Huvitegevuse järjepidevuse tagamiseks on vaja pidevalt kaasajastada huvitööks vajalikke 

vahendeid ning päevakorral on ka Aravu Rahvamaja remont.  

Vallas toimuvad traditsioonilised iga-aastased üritused – Jaani rattaralli, Meeksi valla 

jaaniõhtu, Järvepidu, Suvelõpupidu ning Aastalõpupidu. Vald peab antud sündmuste 

järjepidevust väga oluliseks ning võimalusel soovitakse ja nende mitmekesistamist 

Käesoleval hetkel ei ole valla territooriumil ühtegi muuseumi. Erinevaid näitusi 

eksponeeritakse valla Seltsikeskuses. Kuna Meeksi vallal on oluline koht Peipsiäärse 
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pärimuskultuuri hoidmisel ja säilitamisel, on tekkinud vajadus oma muuseumi 

(kultuurikeskuse) loomiseks. See aitaks säilitada pärimuskultuuri seisukohast olulist 

esemelist ja sõnalist materjali 

(Allikas: Meeski valla arengukava 2013 - 2020) 

5. LASTE JA NOORTE TURVALINE 

NING TERVISLIK ARENG 

5.1 Laste arv omavalitsuses 

Käsitledes laste arvu indikaatorit vanusegruppidena saame teavet vajalikeks 

investeeringuteks lähemas ja kaugemas perspektiivis. All olevalt jooniselt on selgelt näha 

Meeksi valla väga suur laste arvu vähenemine igal aastal. Viimase 14 aastaga on laste arv 

vähenenud 189-lt lausa 71-hele. Positiivne on, et 1 – 4 aastaste laste arv on viimase kolme 

aasta jooksul veidi tõusnud.  

 

Joonis 25: Laste arv Meeksi vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282 
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5.2 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

Antud indikaator võimaldab hinnata ohutegureid ja tegeleda just lapseea õnnetuste ja 

vigastuste ennetamisega.  

 Tee kooli ja lastehoidu ei ole ohutu. Puuduvad kõnni- ja jalgrattateed. 

 Noorte seas on laialt levinud netisõltuvus, sellest tulenevalt vähene huvi muude 

arendavate tegevuste vastu. 

 Ohuallikaks on järveäärne asupaik (järv, tiigid, kraavid) 

 Lastel ja noortel  puudub töökasvatus ja harjumus. 

5.3 Laste arv haridusasutustes 

5.3.1 Kool 

Käesoleval hetkel asub Meeksi vallas üks põhiharidust andev õppeasutus: Mehikoorma 

Põhikool. 2012/2013 õppeaastal õpib koolis 25 õpilast, ning õpetab 8 pedagoogi koos 

direktoriga (õpetajate ametikohti 5), neist üks meesõpetaja. Õpilaste vähesuse tõttu toimub 

õppetöö liitklassides. Hetkel ei kuulu Mehikoorma Põhikool tervist edendavate koolide 

võrgustikku. Kuni 2011 aastani tegutses vallas veel teinegi kool – Järvselja algkool, kuid 

01.07.2011.a. oli kool sunnitud õpilaste vähesuse tõttu oma tegevuse lõpetama.  

Lähimad gümnaasiumid asuvad Võnnus, Räpinas ja Tartus . Meeksi valla sissekirjutustega 

lastest õpib väljaspool valda ca 20 õpilast. Eelistatuimad on Võnnu Keskkool ja Räpina 

Ühisgümnaasium. 

 

5.3.2 Lasteaed 

Meeksi vallas tegutseb ka Mehikoorma Lastehoid, mis avati 2012. aasta veebruaris. Enne 

seda andis vallas alusharidust valla lasteaed kuid laste vähesuse tõttu see suleti ning 

lastehoiu võimalus vallas puudus aastaid. 2014. aasta septembri seisuga käib lastehoius 8 

last. 
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5.4 Kooli/ lasteaia terviseteenuse olemasolu 

Antud indikaatori all on mõeldud psühholoogi, logopeedi, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja 

ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutuses.  

Koolis olemas vaid liikumisõpetaja. Tervishoiuteenust osutab perearst. 

5.5 Alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtude arv vanuse 

lõikes 

Antud indikaator võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida sekkumisi ning 

teenuseid. Meeksi vallas jääb alaealiste komisjonis arutatud esma- ja korduvjuhtumid vaid 

mõne üksiku lapse piiresse ning seda ka vaid mõnel aastal (2009 – 2014 kokku 3 last, on 

suunatud psühholoogi nõustamisele ja määratud ÜKT-d). Samuti ei ole olnud probleeme 

koolikohustuse täitmisega vaid üksikud lapsed on viimaste aastate jooksul kooli pooleli 

jätnud. 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus 

5.6 Alaealiste süütegude arv 

Süütegude arv (väär- ja kuritegude summa) võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja 

planeerida sekkumisi ning teenuseid. Selle indikaatori juures tuleks arvestada, et võib olla 

kattuvusi alaealiste komisjoni andmetega ja koolikohustuse mittetäitjatega. Indikaatorit 

tuleks seetõttu vaadelda koos kahe eelneva indikaatoriga. Silmas tuleks pidada ka seda, et 

alaealiste süütegude arv sõltub ka kontrolli aktiivsusest – seetõttu võivad suured arvud 

näidata ka tõhusat kontrolli.  

Alaealiste komisjon on suunanud erinevatele nõustamistele (perenõustamine, psühholoog) 

5.7 Laste ja noortega tegelevad asutused 

Huvitegevust pakuvad Meeksi vallas Mehikoorma Põhikooli, Meeksi valla Seltsikeskuse ning 

Aravu Rahvamaja juures tegutsevad huviringid, mis pakuvad huvitegevust erinevate 

põlvkondade esindajatele sh ka noortele.  

Allikas: Meeksi Valla arengukava 2013 – 2020 
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6. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA 

TÖÖKESKKOND 

6.1 Keskkonna mõjurid 

Indikaator näitab keskkonna puhtust ning võimaldab planeerida tegevusi füüsilise keskkonna 

parandamiseks. 

 Meeksi valla territooriumit hõlmab 1/3 osas Emajõe-Suursoo maastikukaitseala, Natura 

2000 ala ja ta piirneb idapiiri mööda Peipsi järvega. Maastikurajooni järgi on Meeksi vald 

Kagu-Eesti lavamaa kaguosas, on pinnavormilt tasane, 20-40 m üle merepinna. Meeksi vald 

asub Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonnas, mille põhjaveekogumi moodustavad Kesk-

Alam-Devoni põhjaveekogum(10) ja Kesk-Devoni põhjaveekogum (11). Nendes piirkondades 

on põhjavesi reostuse eest kaitstud paksu pinnakattega aladel. Kvalitatiivset seisundit 

mõjutavaid olulisi mõjureid ei ole, kvantitatiivset seisundit praegune veevõtt ei mõjuta ja 

oluliselt suuremat veevõttu veekogumist ei kavandata (Peipsi alamvesikonna 

veemajanduskava lk.25). Valla territooriumil asuvad puurkaevud kuuluvad Tartu 

veekompleksi, mille vesi on põhiliselt mage, mineralisatsiooniga 0,35-0,5 g/l, 

vesinikkarbonaatne magneesiumkaltsiumiline, mõõdukalt kare, üldkaredus 5-8 mg-. ekv/1, 

kohati rauarikas, võib sisaldada rauda 3-7 mg/l. Selline vesi on ebameeldiva maitsega, 

hapendudes sadestuvad rauaühendid anumate seintele, torustikesse jm. 

6.2 Transport ja teede võrk 

Meeksi valla haldusüksuses asub kokku 62,9 km avalikke riigimaanteid ja 37 km kohalikke 

teid. Olulisemasse tõmbekeskusesse, Tartusse, on Mehikoormast 57 kilomeetrit. Teine 

oluline tõmbekeskus, Räpina, asub Mehikoormast 17 km kaugusel. Valda ei läbi ükski 

raudtee ega üleriigilise tähtsusega maantee. Alles 2007. aastal viidi tähtsaim ühendustee 

Tartuga mustkatte alla. Ühendus Räpinaga paranes 2008. aastal. Kõik muud liikumissuunad 

on jätkuvalt mustkatteta ja kõrvalteed kevadel ja sügisel peaaegu läbimatud. Valla põhjaosas 

asuv asustus on vallakeskusest omakorda ligi 20 kilomeetri kaugusel, ilma ühendusteedeta 

muudesse asulatesse. 
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2010. aastal sai mustkatte alla Mehikoorma-Meerapalu teelõik Mehikoormast kuni 

Laaksaareni ning sealt edasi Laaksaare sadamani. Suvist ja talvist teehooldust Meeksi valla 

avalikel riigiteedel korraldab AS Tartumaa Teed. 

Olulisemad probleemid teeühenduse kvaliteedis on kevadise ja sügisese suurvee ajal kohati 

läbimatuks muutuvad teelõigud ning talvise teehoolduse viibimine, mille tõttu muutuvad 

teeolud ülikeeruliseks. Viivitused talvises teehoolduses on tingitud eelkõige vallas asuvate 

riigimaanteede seisunditasemest.  

 

6.3 Liiklusõnnetused 

Kuna Meeksi valda ei läbi üksi üleriigilise tähtsusega ega suurem maantee, jääb ka 

liiklusõnnetuste arv õnneks üsna väheseks. Aastate lõikes ei saa vaadelda ei vähenemist ega 

suurenemist vaid pigem on näha ebaregulaarselt kõikumist 0–3 inimkannatanutega 

liiklusõnnetuste arvu vahel. Viimase 13 aasta jooksul on liiklusõnnetusse vallas sattunud vaid 

üks jalakäia (kes on õnnetuse ka registreerinud). 

Joonis 26: Inimkannatanutega liiklusõnnetused Meeksi vallas aastatel 2000 – 2013 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika, tabel LO02 

 

Viimase 13 aasta vältel on Meeksi valla territooriumil liiklusõnnetuses hukkunud 1 inimene 

aastal 2007. Liiklusõnnetustest viga saanute arv on aga jäänud aastate lõikes 

ebakorrapäraselt 0 – 4 inimese juurde, viimasel kahel aastal 0 – 2 vigastatu juurde. 
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Joonis 27: Liiklusõnnetuses hukkunud ja vigastatud Meeksi vallas aastatel 2000 – 2013 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi andmebaas, tabel LO02 

6.4 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 

Joobeseisundis sõidukijuhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks. 

Analüüsimisel tuleks arvesse võtta, et tabatud joobes juhtide arv kajastab ka seda, kui palju 

on juhte kontrollitud ning kui mõistlikult on reidid planeeritud. Samuti sõltub näitaja sellest, 

kas paikkonda läbib mõni suurem maantee. 

All oleval joonisel on kajastatud Meeksi vallas tabatud joobes sõidukijuhtide arvu aastate 

lõikes. On näha, et arv on üsna kõikuv kuid on näha ka väikest langust. 

 

Joonis 28: Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Meeksi vallas aastatel 2007 – 2014 ( 9 kuud) 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus 
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6.5 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad 

kauplused 

Antud indikaator kirjeldab alkoholi kättesaadavust ning kohaliku omavalitsuse initsiatiivi 

vähendada alkoholi tarbimist ja sellest tulenevaid probleeme. 

Meeksi vallas omab alkoholimüügiluba 1 kauplus. 

Valla tasandil ei ole püütud alkoholi probleemi vähendada. 

Alkoholi liigtarbimisest on tekkinud  tervisekahjustused, mille tõttu ei ole (valdavalt töötud  

mehed) võimelised osalema tööturul. Alkoholprobleem tuleneb ka töötingimustest ja 

tööiseloomust ( kalurid, metsatöölised) 

Probleemiks on alaealiste suhteliselt lihtne alkoholi kättesaadavus. Alaealised ei teadvusta 

alkoholi kahjulikkust. Puudub teenuste tarbimise harjumus elukvaliteedi parandamiseks, 

seda nii noorte kui ka täiskasvanute seas. 

 

6.6 Kuritegevus 

Käesolev indikaator hindab kuritegevuse ja turvalisuse taset paikkonnas ja aitab analüüsida 

viimaste aastate suundumusi.  

All olevalt jooniselt on näha kuritegude arv suurenemist majanduslanguse aastatel ning 

samuti on nende juhtumite arv suurenenud viimasel aastal. 
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Joonis 28: Registreeritud kuriteod Meeksi vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus 

 

6.7 Tulekahjud 

Tulekahjude arv Meeksi vallas on aastate lõikes üsna kõikuv ning on jäänud mõnel aastal 

isegi nulli. Kõige rohkem on viimase 13 aasta jooksul tulekahjusid olnud aastal 2006, 

täpsemalt 9 juhtumit. Aastatel 2010 – 2012 on juhtumite arv olnud igal aastal 6 ning 

vähenenud aastal 2013 3 juhtumile. Tulekahjudes hukkunuid on viimaste aastate jooksul 

olnud 1 juhtum. 

 

Joonis 29: Tulekahjude arv Meeksi vallas aastatel 2000 – 2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel JS45 
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6.8 Tööõnnetused 

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

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

tööandja huvides tegutsemise ajal. Viimase 12 aasta jooksul ei ole Meeksi vallas 

registreeritud mitte ühtegi tööõnnetust ega ka surmaga lõppenud tööõnnetust 

Allikas: Meeksi Vallavalitsus 

 

 

7. TERVISLIK ELUVIIS JA 

TERVISETEENUSED 

 

7.1 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 
 

Mehikoorma Avatud Noorte Klubi korraldatav         JAANI RATTARALLI 

Naisseltsi korraldatav iga-aastane rahvarohke  VASTLAPÄEV 

Iga-aastane südamenädala raames korraldatav  JALGRATTAMATK 

Järvseljal korraldatud iga-aastane    METSAVOLLE 

Koolis on traditsioonilisteks kujunenud    LEIVANÄDAL JA JUURVILJANÄDAL 

 

7.2 Tervisealase teabe kättesaadavus 
Kohalikku teavet erinevate teenuste (juuksur, maniküür, massaaž ) jagatakse kogukonna 

kaudu suuliselt. Kõik ürituste info jagatakse teabe tahvlitel keskuses (Mehikoormas) ja 

samuti väiksemates külades. Kõik sündmuste info, mis toimub väljaspool valda, jagatakse 

samuti teabetahvlitel, kuid vähesel määral.  Võiks palju rohkem infot olla. 

Probleem on ka selles, et kohalikud noored kipuvad teadete tahvleid rikkuma ja „tänu „ 

sellele võib nii mõnigi info kaduma minna. 
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7.3 Tervisespetsialisti ametikoha ja kohaliku tervisekomisjoni 

olemasolu 
 

Eraldi tervisekomisjon Meeksi vallas puudub. Antud teemadega tegeleb kõige rohkem 

vallaarst, kelle põhiülesanneteks on elanikkonna tervisekasvatus ja terviseedendamise 

korraldamine. 

7.4 Terviseteenused 

 

7.4.1 Tervishoiuteenused 

Põhilised teenused (sh tervishoiuteenused) on koondunud Mehikoormasse - perearst, 

postkontor/SEB pangakontor, apteek, konstaabel, pood. Hambaraviteenus vallas puudub. 

Päästeteenus on valdade ülene ning käesoleval hetkel osutab seda Päästeteenistus. Meeksi 

perearst võtab vastu neli korda nädalas ning kahel korral kuus võtab perearst vastu ka 

Meerapalus. Mõnede külade elanikud eelistavad asukohast tingitult Võnnu või mõne teise 

valla perearstiteenust. Vältimatu arstiabi osutamise osas asub vald SA Tartu Kiirabi 

teeninduspiirkonnas. 

7.4.2 Nõustamisteenused 

Nõustamisteenused kohapeal otseselt puuduvad. Nõustab perearst individuaalselt kui ka 

suunab mujale edasi. 

Alaealiste komisjon on suunanud erinevatele nõustamistele (perenõustamine, psühholoog) 

Perearsti üldine hinnang täiskasvanute tervisele on keskmine. Kõige suurem hulk patsiente 

põeb liigesehaigusi, järgneb kõrgvererõhutõbi ja kolmandal kohal alkoholism. 
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8. KOKKUVÕTE ja JÄRELDUSED 

Terviseprofiil on esmane sedalaadi dokument Meeksi vallas, mis saab aluseks edaspidi tervist 

mõjutavate tegevuste planeerimisel. 

Vajame lisateavet ning vastavasisulisi koolitusi nii valla ametnikele kui ka elanikele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


