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1. Järva valla arengueeldused 

 

1.1. Valla asend ja ruumiline muster 
 
Järva vald asub Kesk-Eestis, sirutudes kaarjalt Lõuna-Kõrvemaalt üle Pandivere 
kõrgustiku edelaosa Kesk-Eesti tasandikule. Valla keskosas asuva valla 
halduskeskuse Järva-Jaani alevi kaugus nii Tallinnast kui ka Tartust on u 100 km ning 
maakonnakeskusest Paidest u 30 km. Järva vald piirneb põhjas Tapa, Anija ja Kose 
vallaga, läänes Paide linna ja Türi vallaga, lõunas Põhja-Sakala ja Põltsamaa vallaga 
ning idas Jõgeva ja Väike-Maarja vallaga. 
 
Järva valla (joonis 1) eripäraks on suur territoorium (1223 km²) ja hõre asustus. Järva 
maakonna kolmest omavalitsusüksusest on Järva pindalalt suurim, moodustades 50% 
maakonnast, kuid rahvaarvult väikseim (29%).  
 
Enne 2017. aastal toimunud haldusreformi koosnes praegune Järva vald seitsmest 
omavalitsusüksusest: 

✓ Albu – u 1100 elanikku, pindala 257 km², asustustihedus u 4 in/km²; 

✓ Ambla – u 2000 elanikku, pindala 167 km², asustustihedus u 12 in/km²; 

✓ Imavere – u 900 elanikku, pindala 140 km², asustustihedus u 6 in/km²; 

✓ Järva-Jaani – u 1500 elanikku, pindala 127 km², asustustihedus u 12 in/km²; 

✓ Kareda – u 600 elanikku, pindala 92 km², asustustihedus u 6 in/km²; 

✓ Koeru - u 2100 elanikku, pindala 237 km², asustustihedus u 9 in/km²; 

✓ Koigi - u 900 elanikku, pindala 204 km², asustustihedus u 4 in/km². 
 
Järva vallas on 106 asustusüksust –  valla halduskeskus Järva-Jaani alev, viis 
alevikku (Ambla, Aravete, Kärevete, Peetri, Koeru) ja 100 küla. Valla asustustihedus 
on 7,5 in/km², mis on üks madalamaid näitajaid Eestis ja ka väiksem maakonna 
keskmisest (11,5 in/km²). Valla rahvaarvult suurimad asustusüksused ongi endised 
vallakeskused, enam kui 100 elaniku on kuueteistkümnes asustusüksuses. Palju on 
väikeseid külasid - 50-99 elanikku on 26 külas, 64  külas elab vähem kui 50 inimest. 
 
Hõre asustus ja suur territoorium tähendavad seda, et teenuste, mida osutatakse 
maakonnakeskuses, tarbimiseks tuleb elanikel kohati läbida suuri vahemaid.  Igas 
valla teeninduskeskuses (endises vallakeskuses, v.a Albu) on elanikele tagatud Järva 
valla enda osutatavad kodulähedased teenused. 
 
Kuigi tuhande elanikuga Järva-Jaani alev on valla administratiivseks keskuseks, on 
Järva valla puhul tegu  võrgustiku tüüpi omavalitsusüksusega. Kodanikulähedase 
vallajuhtimise ning teenuste tagamiseks on vald jaotatud neljaks teenuspiirkonnaks ja 
moodustatud piirkondlikud teeninduskeskused järgmiselt: 

1. Albu–Ambla – enam kui 3000 elanikku, teeninduskeskus Aravetel, 
teeninduspunkt Amblas; 

2. Järva-Jaani– Kareda – enam kui 2100 elanikku,  teeninduskeskus Järva-
Jaanis, kus asub ka valla juhtkond, teeninduskeskus Karedal; 

3. Imavere – Koigi – ligi 1800 elanikku, teeninduskeskused asuvad Imaveres ja 
Koigis; 

4. Koeru – üle 2000 elaniku, teeninduskeskus Koerus. 
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2017. a lõpus kehtestatud Järva maakonnaplaneeringu 2030+ järgi on valdav osa 
valla territooriumist 
ääreline ala (elanikest 
15% ja vähem on seotud 
linnaga (maakondliku 
keskuse Paide linnaga).  
Maakonnaplaneeringus 
määratud hierarhia järgi 
asub Järva vallas neli 
kohaliku tasandi keskust 
ja neli nn lähikeskust: 
● Järva-Jaani, Koeru, 
Aravete ja Imavere 
kohalik keskus (keskus, 
mis pakub kodukoha 
lähedal esmavajalikke 
teenuseid. Keskus, mis 
võib, kuid ei pruugi olla ka 
oluliseks kohaliku tasandi 
töökohtade pakkujaks); 
● Albu, Ambla, Koigi ja 
Peetri lähikeskus 
(keskus, mis pakub 
kohaliku keskusega 
võrreldes suhteliselt 
väiksemat hulka 
teenuseid, kuid mille roll 
on oluline üksikute 
kodulähedaste teenuste 
pakkumisel). 
 

Joonis 1. Järva valla paiknemine 
 
Kuna Järva vald asub geograafiliselt Eesti keskpaigas, siis ei ole välja kujunenud 
klassikalisi tõmbekeskuseid. Valla elanikud liiguvad tööle ja teenuseid tarbima eri 
piirkondadesse (sh naabermaakondadesse). Kodu lähedalt on võimalik saada 
enamus teenuseid – haridus, huviharidus, sotsiaalteenused, perearsti- ja osaliselt 
eriarstiteenus, erasektori pakutavad teenused (kaubandus jms).  
 
Maakonnakeskusesse on piirkondadest ühistranspordiga hõlpsam pääseda kui valla 
halduskeskusesse Järva-Jaanis. Valdavalt kasutavad vallaelanikud isiklikku 
sõiduvahendit. Valda läbivatel Tallinn-Tartu ja Pärnu-Rakvere maanteedel on võimalik 
kasutada ka kaugliine. Pooleteise tunni pikkuse autosõidu kaugusel on kaks Eesti 
suurimat linna – Tallinn ja Tartu, aga ka Viljandi ja Rakvere. 
 
Järva valla asendist tulenevaks oluliseks väljakutseks on teenuste pakkumise 
korraldamine suure territooriumi, hõreda asustuse ning mitmekeskuselise ruumimustri 
tingimustes. 
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1.2. Rahvastik 
 
Järva vallas elas rahvastikuregistri andmetel 2018. aasta alguse seisuga 9121 
inimest, maakonnas enam kui 31 000. Järva maakond on pärast taasiseseisvumist 
üks suuremaid väljarändepiirkondi Eestis. Viimasel viieteistkümnel aastal on elanike 
arv Järva vallas järjepidevalt vähenenud, keskmiselt 1,7% võrra aastas (joonis 2). 
 

 
Joonis 2. Rahvaarv Järva vallas 2003-2018 (Rahvastikuregister) 
 
Viimase viie aasta jooksul on valla elanike arv vähenenud ligi 1000 võrra ehk u 10100 
elanikult 9100 elanikuni. Elanike arv on kasvanud või jäänud stabiilseks vaid mõnes 
väiksemas külas. Valdavas osas asustusüksustest on see vähenenud - enim valla 
halduskeskuses ja alevikes. 
 
Loomulik iive on Järva vallas negatiivne. Perioodil 2013-2017 on aasta keskmiselt 
sündinud 93 last ja surnud 126 inimest ehk loomuliku iibe tulemusena on rahvaarv 
vähenenud u 30 elaniku võrra aastas. Summaarne sündimuskordaja on allpool 
rahvastiku taastevõime taset. Rahvaarvu kahanemist vallas on lisaks negatiivsele 
loomulikule iibele oluliselt võimendanud negatiivne rändeiive. Perioodil 2013-2017 on 
aastas keskmiselt lahkunud u 160 elanikku. 
 
Eelkõige nooremates vanuserühmades naiste väljarände tulemusena on viimastel 
aastatel hakanud vähenema vanuserühma 0-6 eluaastat arvukus. Laste vanuses 7-
18 osas toimus peamine kohandumine juba eelmisel kümnendil ja rühma 
vähenemistempo on aeglustunud. Pikalt stabiilsena püsinud tööealiste arvukus on 
teinud kiire kahanemise viimasel viiel aastal, vähenedes 1000 võrra (-16%). Eakad 
vanuses 65 ja enam on olnud ainus vanuserühm, mis on mõnevõrra kasvanud. 
 
Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus Järva vallas tervikuna on välja toodud joonisel 3. 
Elanikkonna vanuseline struktuur on madala sündimuse ja väljarände tulemusena 
raskuskeskmega vanemates vanusrühmades. Tegemist on vananeva rahvastikuga, 
kus eakate arvukus suureneb nii suhtes muudesse vanusrühmadesse kui ka 
absoluutväärtuses. See on iseloomulik suurele osale Eestist.  
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Kuigi tervikuna on meeste ja naiste arv peaaegu tasakaalus, siis vanuses 20-59 on 
meeste arv läbivalt, kokku kolmandiku võrra, suurem. Ehk elukaaslase leidmine 
piirkonnast ja pere loomine ei ole kõigile võimalik. Alates 65. eluaastast on tulenevalt 
erinevast keskmisest elueast oluliselt enam naisterahvaid. 
 
Laste põlvkonnad on väiksemad kui vanemate põlvkonnad ning arvestades 
sündimuskordajat ja väljarännet langeb sündide arv eeldatavalt tulevikus veelgi 
(viimastel aastatel u 100 sündi aastas). Kuna noorema vanusegrupi dünaamika 
mõjutab nõudlust alushariduse ja üldhariduse järele, siis senise trendi põhjal saab 
järeldada, et nõudlus nii lasteaiakohtade kui ka koolikohtade osas perspektiivis 
kahaneb. 
 
Tööealise elanikkonna suuremad vanuserühmad 55-64 eluaastat on enam kui 
kolmandiku võrra arvukamad tööturule sisenevatest vanuserühmadest (10-19). 
Tööealiste arvukuse vähenemine toob kaasa vallale laekuva maksutulu (tulumaks) 
suhtelise kahanemise võrreldes elanike koguarvuga. Samas kasvab 
sotsiaalteenuseid vajavate eakate osatähtsus rahvastikus ja nende arvukus. 
 

 
Joonis 3. Rahvastiku soolis-vanuseline jaotus Järva vallas seisuga 01.01.2018 
(Allikas: Rahvastikuregister) 
 
Vanusstruktuur on nii Järva maakonnas kui ka Järva vallas Eesti keskmisega 
võrreldes vähem jätkusuutlik – laste ja noorte osakaal elanikkonnas on keskmisest 
madalam, eakate oma kõrgem. See tähendab, et perspektiivis tuleb enam tähelepanu 
pöörata teenuste osutamisele eakale elanikkonnale, samas pole aga oodata nõudluse 
suurenemist alus- ja üldhariduses. Rahvastiku dünaamikast lähtuvad seega ka valla 
jaoks olulised väljakutsed.  
 
Senise dünaamika jätkumisel (keskmine elanike vähenemine u 150-200 inimest 
aastas) on vallas aastal 2025 elanikke vähem kui 8000 ning aastal 2030 u 7000. 

215

220

238

221

203

247

264

230

213

263

277

341

316

320

279

249

367

220

253

251

214

264

397

320

329

316

346

324

413

313

263

161

136

138

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

0 –4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 –49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75 – 79

80+

Naised Mehed



7 
 

1.3. Arengu võtmetegurid 
 
Võrgustikupõhise omavalitsuse toimimine 
 
Järva valla moodustumine seitsme erineva omavalitsuse ühinemisel on (läbi aegade) 
suurima üksuste arvuga ühinemine haldusreformi raames Mandri-Eestis. Samas ei 
moodusta uutes piirides vald ühe tõmbekeskusega tervikut, vaid koosneb eriilmelistest 
piirkondadest, millel on omad tõmbekeskused ja peamised liikumissuunad. Samuti on 
erinevate toimepõhimõtetega harjunud kogukonnad, erinevatest aluspõhimõtetest on 
lähtunud ka teenuste korraldus jms. 
 
Olukorras, kus vald tõmbub eri suundades ja ei ole ühte kindlat keskust, on eriti oluline 
leida tõhus toimemudel juhtimisel ja teenuste korraldamisel. Sellelaadne praktika 
sarnase territoriaalsusega maa-alal Eestis seni puudub. Ühinemise tulemusel 
tekkinud mastaabiefekt saab tuua kaasa administratiivse- ja finantsvõimekuse kasvu, 
mis tekkinud eelduste oskuslikul realiseerimisel annab võimaluse muutust loovate 
ümberkorralduste ja investeeringute elluviimiseks. Samas valla olemasolev 
finantsvõimekus viitab, et eelneva realiseerimise tarbeks on vajalik ellu viia ka 
teenuste korraldust ja vallavara optimeerivaid otsuseid. Mitme keskusega toimemudel 
on, arvestades vajadust tagada põhiteenuste kättesaadavus mitmes erinevas 
asukohas, kulukam kui ühe keskusega.  
 
Seega on valla esmaseks väljakutseks saada uus võrgustikupõhine maavald toimima 
rakendades head haldust nii, et teenused oleksid heal tasemel, kättesaadavad, aga 
samas optimaalselt korraldatud. See on ka Järva valla lähiaastatel kõige olulisem 
fookus. 
 
Teenuste pakkumine hõreasustuse tingimustes ja koostöö 
 
Järva valla eripäraks on suur territoorium ning hõre asustus. Pikad vahemaad ning 
ühe suure keskuse puudumine tähendavad seda, et teatud avalikud teenused tuleb 
tagada valla erinevates keskustes ja äärealadel. Teenuste pakkumisel on oluline aga 
koostöö kogukondadega ja erasektoriga, võimalusel tuleb neid kaasata teenuste 
osutamisse. Samas on oluline tagada vajadustest lähtuvad transpordiühendused valla 
halduskeskusega ja suuremate tõmbekeskustega. 
 
Suhteliselt väike rahvaarv ning suurema linnalise keskuse puudumine tähendavad ka 
seda, et kõiki teenuseid ei ole otstarbekas vallas kohapeal arendada. 
Maakonnakeskus Paide on ja jääb suurema osa Järva valla elanike jaoks 
tõmbekeskuseks nt kutsehariduse, meelelahutuse, kaubanduse ja erinevate riiklike 
teenuste osas. Vastavate teenuste arendamisel on mõistlik teha koostööd nii Paide 
linna, Tapa ja Põltsamaa valla, teiste naaberomavalitsusüksuste kui ka 
riigiasutustega. Kohalikul tasandil on üheks võimaluseks ka teatud teenuste 
üleandmine kolmandale sektorile või erasektorile. Oluline on tagada ka paindlikud 
vajaduspõhised transpordiühendused. 
 
Teenuste pakkumisel on vähemalt lähimas perspektiivis otstarbekas lähtuda neljast 
piirkonnast, kus on 2000-3000 elanikku – Albu - Ambla; Järva-Jaani – Kareda; Imavere 
- Koigi; Koeru. Vajadusel tuleb vähemalt piirkondade siseselt teenuste pakkumist 
konsolideerida. 
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Elanikkonna vähenemine ja vananemine 
 
Maapiirkondade elanikkond väheneb ja vananeb, seda praktiliselt kõigis Eesti osades 
aga ka paljudes teistes arenenud riikides. See omakorda tähendab, et jätkuvalt 
väheneb noorte arv ning seeläbi nõudlus alus- ja üldhariduse teenuse osas, samas 
suureneb eakate osakaal. Suurem surve maksumaksjatele tähendab ka survet valla 
eelarvele ning paljudel juhtudel ka vajadust efektiivsusmeetmete rakendamiseks. 
Järva vald peab lähiaastatel kriitiliselt üle vaatama oma asutuste võrgustiku, teenuste 
korraldamise mudelid, kinnisvara ja vallasvara portfelli jms.  
 
Trendide aeglustamiseks ja teatud määral muutmiseks tuleb pöörata tähelepanu 
elukeskkonnale, noortele ja noortele peredele. Teisalt tuleb realistlikult läheneda 
linnastumise protsesside vältimatusele, prognoositud rahvastikutrendid tuleb võtta 
arvesse kohalike avalike teenuste (ümber)kavandamisel ning valitsemisstruktuuride 
ajakohastamisel ja ümberkorraldamisel.  
 
Jätkusuutlik mittekasv tähendab ka tõhusat omavalitsust, kes pakub vajalikke 
teenuseid, tehes seda efektiivselt ja optimaalselt, sekkumata „vägisi“ teenuste 
pakkumisse ja infrastruktuuri arendamisse. Samas toetab mittekasv ka nt loodusliku 
kapitali hoidmist ja arendamist, mis on üks Järva valla väärtustest. 
 
Kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna areng 
 
Vallas on mitmeid suuremaid tootmisettevõtteid, kus luuakse keskmisest kõrgema 
lisandväärtusega tooteid (nt Imavere Saeveski, Konesko, E-Piim). Lisaks on vallas 
traditsiooniliselt mitmeid suuremaid põllumajandusettevõtteid. Laiema mõjuga 
turismiobjektideks/vaatamisväärsusteks on nt Valgehobusemägi, Tammsaare 
muuseum, Piimandusmuuseum. Teisalt on vald ka logistiliselt suhteliselt heas 
asukohas – ca 80-120 km kaugusel Tallinnast ja ka kõigist teistest regioonikeskustest 
(Tartu, Pärnu, Jõhvi). 
 
Eelnevast tulenevalt on valla arengus võtmetähtsusega olemasolevate tööandjate 
säilimine ja areng ning võimalik uut ettevõtjate meelitamine, keda võiks motiveerida nt 
valla logistiline asukoht ning soodsad tegutsemistingimused (maa, 
kommunikatsioonide olemasolu jms). Tööandjate kõrval on sama tähtis ka noorte 
jäämine piirkonda ning uute elanike tulek. Üheks võtmeteguris võib olla nt pealinna 
suhteline lähedus (tunni aja kaugus) ning samas turvaline, looduskaunis ja rahulik 
elukeskkond, mis on samas taskukohane. Võimaliku pendelrände mõjusfääri 
ulatumine Järva valda eeldab aga kiirete ja mugavate ühenduste olemasolu. Seega 
on valla arengu seisukohalt oluline nii Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks muutmine, 
kiire rongiühendus kui ka erinevate transpordiliikide paindlik kombineerimine. 
Vallapoolseks väärtuspakkumiseks saab seejuures olla aga taskukohase ning samas 
väga hea elukeskkonna pakkumine.  
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2.  Strateegia 
 
Järva valla strateegia aluseks on kolmest komponendist koosnev raamistik, mis kokku 
moodustab ühtse terviku (vt ka strateegikaart peatükis 2.3).  
 
Visioon kirjeldab olukorda, mis soovitakse aastaks 2025 saavutada. Kuna Järva vald 
on äsja seitsmest erinevast omavalitsusüksusest moodustunud haldusüksus, siis ei 
ole kirjeldatud visiooni näol tegemist väga ambitsioonika tulevikuvaatega. Visioon 
annab suuna, kuidas panna uus haldusreformi tulemusel moodustunud 
omavalitsusüksus toimima nii, et mõne aja möödudes oleks saavutatud hea 
stardipositsioon uute sihtide ja arengusuundade seadmiseks.  
 
Visioonis kirjeldatud seisundi saavutamist toetavad kolm strateegilist eesmärki, mis 
on valla arengu põhisuundade aluseks järgnevatel aastatel. Iga eesmärk on 
sõnastatud soovitud seisundi kirjeldusena.  
 
Kolmas strateegia komponent on meetmed. Iga eesmärgi all on 2-3 meedet, mis 
toetavad eesmärgi saavutamist läbi tegevuskavas kirjeldatud tegevuste ja 
investeeringute. 
 

2.1.  Visioon ja strateegilised eesmärgid 
 
Visioon aastaks 2025 
 
Järva vald on tugev võrgustikupõhine maaomavalitsus, mis on strateegiliselt juhitud, 
tõhus ja konkurentsivõimeline. Kõigis valla piirkondades on puhas elukeskkond ning 
heal tasemel kohalikud teenused ja taristu, piirkonnad on omanäolised ja kutsuvad, 
vallaelanikud on oma elukohaga rahul. Järva vallas on sidusad ja koostööd tegevad 
kogukonnad.   
 
Soovitud seisundi saavutamiseks on püstitatud kolm strateegilist eesmärki (SE): 
 
SE1: Järva vald on strateegiliselt juhitud ja võimekas võrgustikupõhine 
omavalitsus, kus rakendatakse parimaid praktikaid piirkonna konkurentsivõime 
ja tasakaalustatud arengu tagamiseks. 
 
SE2: Kõigis Järva valla piirkondades on puhas elukeskkond ning heal tasemel 
kohalikud teenused ja taristu, valla piirkonnad on omanäolised ja kutsuvad, 
vallaelanikud on oma elukohaga rahul.  
 
SE3: Järva vald on sidus ja koostööd tegev omavalitsus.  
 
 

2.2. Meetmed ja tegevused 
 
Iga seatud eesmärgi alla kuulub 2-3 meedet, mis toetavad eesmärkide elluviimist ning 
millest lähtub ka valla tegevuskava.  
 
Strateegilise eesmärgi 1 täitmiseks rakendatakse järgmisi meetmeid: 
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Meede 1.1: Pädev ja motiveeritud meeskond 
 
Soovitud seisund 
 
Vallavalitsuses ja  selle hallatavates asutustes töötavad kompetentsed inimesed, kes 
panustavad valla arengusse. Spetsiifilised pädevused arendatakse välja keskselt, 
valdkondlikud pädevused hallatavates asutustes ja vajadusel piirkondades. Välja on 
töötatud motivatsioonisüsteemid, mis võimaldavad värvata, hoida ja arendada 
parimaid spetsialiste. Järva vald on atraktiivne ja töötajasõbralik tööandja.  
 
Meede 1.2: Optimaalselt korraldatud, tõhus ja kaasav juhtimine 
 
Soovitud seisund 
 
Vallavalitsuse hallatavad asutused, milliste puhul on keskne koordineerimine 
otstarbekas, on viidud ühtse juhtimise alla. Valla juhtimise optimaalne korraldamine 
tagab kuluefektiivse juhtimise, võimalusel vähendatakse ametkonda. Juhtimine on 
avatud, läbipaistev ning kogukonda ja piirkondi kaasav, selleks luuakse elanikele 
erinevaid võimalusi kaasarääkimiseks, nt elektrooniliselt. Vallas on minimaalne 
bürokraatia ning võimalusel paberivaba asjaajamine. 
 
Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: 

● Personali koolitamine. 
● Motivatsioonisüsteemide väljatöötamine ja arendamine. 
● Asutuste ühisele juhtimisele üleviimine. 
● Bürokraatia vähendamine, paberivabale asjaajamisele üleminek. 
● Kaasamisprotsesside arendamine. 

 
Strateegilise eesmärgi 2 täitmiseks rakendatakse järgmisi meetmeid: 
 
Meede 2.1: Heal tasemel ja optimaalselt korraldatud kohalikud avalikud 
teenused: 

● Haridus ja noorsootöö.  
● Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid. 
● Kultuur, sport ja vaba aeg. 

 
Soovitud seisund 
 
Valla pakutavad avalikud teenused on kõikides piirkondades heal tasemel ja 
mitmekesised, tagatud on vajalikud tugispetsialistid ning pädev ja motiveeritud 
personal. Olemasolevat kompetentsi jagatakse erinevate asutuste ja piirkondade 
vahel. Vald teeb teenuste pakkumisel koostööd naaberomavalitsusüksuste ja teiste 
partneritega. Avalike teenuste pakkumiseks kasutatakse võimalikult otstarbekalt ära 
olemasolevat taristut, mis on kaasajastatud ning multifunktsionaalses kasutuses. 
Teenuste optimaalseks korraldamiseks ning hea taseme tagamiseks on mitmed 
vallaasutused koondatud ühtse juhtimise alla.  
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Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: 
● Füüsilise keskkonna ja vahendite kaasajastamine (investeeringud hoonetesse, 

rajatistesse, seadmetesse ja sisustusse jms). 
● Motiveeritud ja kvalifitseeritud personali tagamine (investeeringud 

inimestesse). 
● Avalike teenuste kättesaadavuse tagamine piirkondades: haridus, huviharidus 

ja -tegevus; vaba aja tegevused. 
● Koolivõrgu ümberkorraldamine, sh gümnaasiumihariduse omandamine.  
● Vajaduspõhise sotsiaalhoolekande tagamine koostöös erasektoriga. 
● Mitmekesiste kultuuri- ja vaba aja võimaluste loomine. 
● Vallaasutuste ühtse juhtimise optimeerimine. 
● Tugiteenuste (tugispetsialistide) kättesaadavuse tagamine. 
● Traditsiooniliste sündmuste hoidmine ja arendamine. 

● Koostöö arendamine asutuste, valdkondade ja piirkondade vahel. 
 
Meede 2.2: Vajadustest lähtuv kaasaegne taristu ja avalik ruum 
 
Soovitud seisund 
 
Valla taristu on kaasajastatud, uue taristu rajamisel lähtutakse vallaelanike 
vajadustest ja valla finantsvõimekusest. Võimalusel kasutatakse keskkonnasäästlikke 
lahendusi. Valla teede-võrk on korrastatud, vastavalt võimalustele rajatakse uusi 
kergliiklusteid. Soojamajandus ning ühisveevärk ja -kanalisatsioon (ÜVK) on 
kaasajastatud, vallas on hästi korraldatud jäätmemajandus. Vajaduspõhiselt 
uuendatakse ning rajatakse täiendavat tänavavalgustust. Vallal on teenuste 
osutamiseks vajalik kinnisvara. Valla avalik ruum on atraktiivne. 
 
Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: 

● Ühtse kommunaalettevõtte loomine ja arendamine. 
● Valla teede seisukorra parendamine. 
● Kergliiklusteede rajamine. 
● Tänavavalgustuse kaasajastamine. 
● Soojamajanduse arendamine.  
● Veeteenuse rajatiste arendamine. 
● Liigiti kogutavate jäätmete kogumisvõrgustiku (keskkonnajaamade) 

arendamine. 
● Avaliku ruumi korrastamine. 
● Turvalise elukeskkonna tagamine, sh turvaline liiklemine. 
● Vabanemine mittevajalikust varast (sh nii kinnisvara kui ka vallasvara), 

olemasolevale kinnisvarale uue otstarbe leidmine.  
● Taastuvenergia ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutuselevõtmine. 
● Kiire internetiühenduse võimaluste loomine. 

 
Meede 2.3: Kohaliku eripära võimendamine ja ettevõtluskeskkonna arendamine 
 
Soovitud seisund 
 
Vald toetab juba tegutsevate ettevõtete tegevust ning tagab soodsa keskkonna ka 
uute ettevõtete valda toomiseks. Vallas on kaasaegsed üüripinnad, loodud on 
võimalused uute elanike lisandumiseks. Kohalikku eripära (sh looduskeskkond, 
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kultuur, sündmused) väärtustatakse ning tutvustatakse ka mujalt tulnutele. Loodud  on 
vallasisene turismi koostöövõrgustik. Kogukonnad on aktiivsed ja inimesed 
motiveeritud ühistegevuseks, toetatakse kohapealseid ideid ja algatusi. 
 
Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: 

● Koostöö ettevõtjatega. 
● Investorite meelitamine valda. 
● Alustavate ettevõtjate toetamine. 
● Asutuste vahelise koostöö soodustamine. 
● Rahvakultuuri hoidmine ja väärtustamine. 
● Piirkondlike ürituste arendamine ja populariseerimine. 
● Olemasolevate turismiobjektide arendamine ning ühtne turundamine. 
● Võimaluste loomine uute elanike lisandumiseks, sh üüripindade rajamine. 
● Muinsuskaitsealuste ja muude kultuurimälestiste hoidmine ning väärtustamine. 
● Vabaühenduste toetamine. 

 
Strateegilise eesmärgi 3 täitmiseks rakendatakse järgmisi meetmeid: 
 
Meede 3.1: Piirkondade vaheline koostöö ja sidusus 
 
Soovitud seisund 
 
Valla piirkondade vahel toimib tihe koostöö, tekkinud on ühtne identiteet. Valla 
elanikud on kursis vallas toimuvaga, neile on tagatud vajaduspõhine ühistransport. 
 
Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: 

● Vajaduspõhise transpordi tagamine. 
● Ühisürituste korraldamine. 
● Ühise visuaalse identiteedi loomine ja arendamine. 

 
Meede 3.2: Koostöö teiste omavalitsusüksuste ja partneritega 
 
Soovitud seisund 
 
Vallal on head suhted koostööpartneritega. Valla teenuste osutamisel tehakse 
koostööd teiste partneritega avalikust sektorist, erasektorist ja kolmandast sektorist. 
 
Eesmärgi raames teostatakse järgnevaid arendustegevusi: 

● Koostöö riigiga. 
● Koostöö teiste omavalitsusüksustega, sh välismaalt. 
● Koostöö ettevõtjate ja kolmanda sektori organisatsioonidega. 

 

2.3.  Strateegiakaart 
 
Järva valla strateegia, strateegilised eesmärgid ja meetmed on kokkuvõtvalt 
kajastatud alloleval skeemil. 
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3.  Arengukava rakendamine 
 

3.1.  Valla finantsvõimekus  
 
Järva vald moodustus seitsme suhteliselt sarnase finantsvõimekusega 
omavalitsusüksuse liitumisel. Eelarvetes moodustas 30%-40% põhitegevuse tuludest 
üksikisiku tulumaksu laekumine, 20%-30% toetusfondi eraldis ja u 10% kaupade ja 
teenuste müük. Kulude jaotuses oli 50%-60% personalikulu ja u 30% majandamiskulu. 
Põhitegevuse tulem jäi kõikidel omavalitsusüksustel vahemikku u 100-200 tuhat eurot, 
moodustades 7%-12% põhitegevuse tuludest.  
 
Järva valla esimese tegevusaasta (2018) eelarve on koostatud ühinenud 
omavalitsusüksuste eelarvete liitmise tulemusena. Põhitegevuse tulud on u 14,9 
miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 13 miljonit eurot. Põhitegevuse tulem on u 1,8 
miljonit eurot. Samas tuleb seejuures arvestada, et põhitegevuse tuludes sisaldub 
ühinemistoetus (900 tuh eurot) ja mitmete investeeringuprojektide tarbeks eraldatud 
toetused (800 tuh eurot), mis on ühekordne tulu. 
 
Maksutulud moodustavad ligi poole eelarve tuludest, toetusfondi eraldis on u 4 miljonit 
ja tasandusfondi eraldis ligi 1 miljon eurot. Kaevandamisõiguse tasu ja laekumine vee 
erikasutusest (ressursitasud) on mahus u 125 tuhat eurot. Kuludest 58% 
moodustavad personalikulud u 7,5 miljoni euroga, majandamiskulud on u 31% ehk u 
4 miljonit eurot ning toetusi antakse ligi 1 miljoni euro väärtuses. 2018. aasta alguses 
oli vallal võlakohustusi u 5 miljonit eurot ja likviidseid vahendeid 0,5  miljonit eurot. Ehk 
valla netovõlakoormuse tase oli u 40%.  Maksumaksjad moodustavad 45% 
elanikkonnast ja maksumaksja keskmine brutotulu on ligilähedane Eesti keskmisele.  
 
Tulenevalt tööealise elanikkonna kahanemisest ja väljarändest on tulumaksu 
laekumise kasv viimastel aastatel jäänud madalamaks kui Eesti keskmine palgakasv. 
Väliskeskkonnast tuleneb jätkuv surve valla kulude kasvuks palgakasvu ja hindade 
kallinemise näol. Olemasolevate laenude tagasimaksmise ja investeeringuvõimekuse 
saavutamiseks on järgnevatel aastatel vajalik keskenduda põhitegevuse kulude 
ülevaatamisele ning varade, kohustuste ja tegevuste optimeerimisele. 
 
Arvestades teadvustatud vajadusi viia ellu investeeringuid oluliselt suuremas summas 
kui finantsvõimekus võimaldab, on vajalik ühinemise järgne seniste poliitikate 
rahastamise ülevaatamine kasvatamaks investeeringuvõimet omatulude arvelt. 
Investeeringuvõimele toetav on eesmärgi seadmine põhitegevuse tulude-kulude 
ülejäägi saavutamiseks määral, et põhitegevuse tulemi suhe tuludesse on suurem kui 
16%. Sel juhul on maksimaalseks netovõlakoormuse ülempiiriks 100% põhitegevuse 
tuludest. Hetkel on see suhe ilma ühinemistoetuse ja investeeringuprojektide 
finantseeringuteta põhitegevuse tuludes 2%. Eesmärgi saavutamisel avaneb 
võimalus laenude võtmisega viia ellu enam vajalikke investeeringuid. Samuti tasub 
maksimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu ja siseriiklikke investeeringutoetusi ning 
võimalusel kaasata infrastruktuuri rajamiseks erainvesteeringuid. 
 
Valla täpsem investeerimise strateegia ja võimekus kaalutakse läbi Järva valla  
eelarvestrateegia koostamisel, lähtudes investeeringute kavandamisel 
ühinemislepingus kokku lepitust. 
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3.2.  Arengukava seire 
 

Järva valla arengukava rakendamine toimub p 2.2 määratletud meetmete ja tegevuste 
ning eelarvestrateegia alusel. Konkreetsete investeeringute kavandamisel lähtutakse 
eelarvestrateegiast ja iga-aastaselt vallaeelarves toodust. 
 
Üks kord aastas (hiljemalt mais) teostab Järva Vallavalitsus arengukava ülevaatamise 
ning esitab ülevaatuse aruande Järva Vallavolikogule kinnitamiseks. Arengukava 
ülevaatamisel hinnatakse seatud eesmärkide poole liikumist ja tegevuste elluviimist 
ning viiakse vajadusel sisse korrektuurid. Samuti on vajalik valla arengukava üle 
vaadata uute strateegiliste dokumentide uuendamisel või koostamisel (nt valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, üldplaneering jms).  
 
Arengukava seire ja hindamine toimub kolmel tasandil: 

1) Peamiste makromajanduslike näitajate hindamine ja võrdlemine Eesti 
keskmisega (iga-aastaselt või sagedamini). 

2) Valla võrdlemine teiste sarnaste (võrgustikupõhiste) omavalitsusüksustega. 
3) Arendustegevuste täitmise hindamine (iga-aastaselt). 

 
Laiapõhjalisemad näitajad, mida seiratakse: 

● Elanike arv/maksumaksjate arv – eesmärk, et muudatus oleks positiivsem kui 
Eestis keskmisena (aasta lõpu seisuga); 

● Keskmine sissetulek elaniku kohta/maksumaksja kohta – eesmärk, et kasv 
oleks suurem kui Eestis keskmisena (aastakeskmine); 

● Valla põhitegevuse tulemi osakaal põhitegevuse tuludest – eesmärk, et osakaal 
suureneks järk-järgult ning jõuaks aastaks 2026 16%ni. 

 
Sarnased omavalitsusüksused, kellega näitajaid võrreldakse (nt struktuur, 
juhtimiskulud jms) on nt Saaremaa vald, Lääne-Nigula vald, Hiiumaa vald. 
 
Arendustegevuste täitmist mõõdetakse nn valgusfoori meetodil:  

● PUNANE – tegevust pole alustatud. Tegevuse suhtes pole midagi toimunud, 
puuduvad konkreetsed vastutajad, tähtajad ja ressursid. 

● KOLLANE – tegevus on täitmisel (eraldi hinnang, kas plaanipäraselt või esineb 
kõrvalekaldeid). 

● ROHELINE – tegevus on teostatud. 
 
Hindamise järgselt võetakse vajadusel ette korrigeerivaid tegevusi arendustegevuste 
tulemuslikuks täitmiseks.  
 
 
 
Jüri Ellram 
Vallavolikogu esimees 
 
 


