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SISSEJUHATUS 
 
Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning maksimaalne võimalik terviseseisund 
kuulub iga inimese põhiõiguste hulka. Igal inimesel peab olema võimalus teha tervislikke valikuid, mis 
on oluliseks eeltingimuseks kogu ühiskonna edukaks sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks.  
 
Eesti viimaste aastate areng rahvastiku tervises ja riigis üldiselt on igati positiivne – majandus on 
hakanud kasvama, rahvaarvu vähenemine on aeglustunud, sündivus on tõusnud ning rahvastiku 
eluiga on pikenenud. Jätkuvalt kiire arengu tagamisel muutuvad seniste prioriteetsete suundade 
kõrval üha olulisemaks inimeste tervisekäitumuslike valikute soodustamine, tervist toetava 
keskkonna arendamine ning sotsiaalse kaitse ja tervishoiusüsteemi osade integratsiooni 
parandamine.  
 
Käesolev Rakvere valla terviseprofiil on esimeseks katseks koondada olulisim Rakvere valla 
terviseseisundit kirjeldav ning tervisemõjureid kajastav informatsioon ühtede kaante vahele. Kuna 
tervist mõjutavad kõikides eluvaldkondades tehtavad otsused ja ellu viidavad tegevused, nõuab 
paremate tervisetulemite saavutamine erinevate eluvaldkondade esindajate vahel koostööd ning 
kogukonna kaasamist. Valla terviseprofiil annab selleks head eeldused. Rakvere valla terviseprofiil on 
tõenduspõhine ülevaade valla elukeskkonna ning vallas elavate inimeste tervislikust seisukorrast ning 
seda mõjutavatest teguritest. Käesoleva terviseprofiili koostamiseks viidi läbi kaks uuringut: Rakvere 
valla elanike rahulolu-uuring, mis sisaldas ka küsimusi üldise terviseseisundi ja tervisekäitumise 
kohta, ning Rakvere vallakoolinoorte terviseuuring.  
 
Äärmiselt oluline on terviseprofiili järjepidevuse tagamine ja regulaarne uuendamine. Ainult 
terviseprofiili regulaarne uuendamine ja koostamine võimaldavad võrrelda elanikkonna 
terviseseisundi muutumist omavalitsuses või maakonnas aja jooksul. Terviseprofiili koostamise 
eesmärgiks on tõsta Rakvere valla elanike elukvaliteeti parema tervise kaudu, juhtida tähelepanu 
omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise temaatika 
integreerimine omavalitsuse arengukavasse. 
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1. RAKVERE VALLA ÜLDANDMED JA ISELOOMUSTUS 
 

1.1. Üldandmed 
1.1.1. Valla asend, pindala ja asustustihedus 
 
Rakvere vald asub Lääne-Virumaa keskosas ning piirneb Haljala, Sõmeru, Vinni, Tamsalu ja Kadrina 
valla ning Rakvere linnaga. Rakvere valla pindala on 127,43 km2, moodustades kogu Lääne-Virumaa 
pindalast 3,5%. Seisuga 01.01.2015. a oli Rakvere vallas elanike arv Statistikaameti andmetel 2116.  
 

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

 
Rakvere valla moodustavad 1 alevik ja 19 küla: Lepna alevik, Arkna, Eesküla, Järni, Karitsa, Karivärava, 
Karunga, Kloodi, Kullaaru, Kõrgemäe, Lasila, Levala, Mädapea, Paatna, Päide, Taaravainu, Tobia, 
Tõrma, Tõrremäe, Veltsi külad. Ühtset väljakujunenud keskust vallal ei ole, mille on tinginud 
maakonna keskuse Rakvere linna lähedus, ka vallamaja asub Rakvere linnas. 
 
Rakvere vald jaguneb tinglikult neljaks piirkonnaks:  

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

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

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

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

 
Valdav enamus valla elanikest on koondunud Lepna piirkonda, kus elab ca 35% valla elanikest, ja 
Veltsi piirkonda, kus elab ca 29% valla elanikest. Lepna piirkonna puhul on tegemist linna 
lähiümbruse piirkonnaga, kus asub valla suurima elanike arvuga Lepna alevik. Inimeste koondumine 
nendesse piirkondadesse on tingitud maakonna keskuse Rakvere linna ja seal pakutavate teenuste 
lähedusest ja heast kättesaadavusest. Suurema elanike arvuga küladeks on Veltsi, Arkna, Karitsa, 
Lasila, Levala, Taaravainu, Päide, Tõrremäe ja Tõrma külad, kus elanike arv on üle 100. Teistes valla 
külades on elanike arv alla 80. Neist kõige väiksemad on Kullaaru, Kõrgemäe ja Paatna külad, kus on 
elanikke alla 30. Rakvere valla keskmine asustustihedus Statistikaameti andmetel seisuga 01.01.2015. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Arkna
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesk%C3%BCla
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rni
http://et.wikipedia.org/wiki/Karitsa_(Rakvere)
http://et.wikipedia.org/wiki/Kariv%C3%A4rava
http://et.wikipedia.org/wiki/Karunga
http://et.wikipedia.org/wiki/Kloodi
http://et.wikipedia.org/wiki/Kullaaru
http://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%B5rgem%C3%A4e
http://et.wikipedia.org/wiki/Lasila
http://et.wikipedia.org/wiki/Levala_(Rakvere)
http://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4dapea
http://et.wikipedia.org/wiki/Paatna
http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ide
http://et.wikipedia.org/wiki/Taaravainu
http://et.wikipedia.org/wiki/Tobia
http://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5rma_(Rakvere)
http://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B5rrem%C3%A4e
http://et.wikipedia.org/wiki/Veltsi
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a on 16,6 inimest km2 kohta (võrdluseks asustustihedus Lääne-Viru maakonnas 16,3 ja Eestis 30,2 
inimest km2 kohta).  
 
1.1.2. Valla eelarvetulud ühe elaniku kohta 
 

 
Joonis 2. Rakvere valla eelarvetulud ühe elaniku kohta aastatel 2000-2014 (allikas: Statistikaamet). 

 
Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega näitab omavalitsuse materiaalseid 
võimalusi oma paikkonna elanikele parema elukvaliteedi tagamiseks. Enne majanduslangust kasvas 
valla eelarvetulu ühe elaniku kohta igal aastal, järgnenud langusaastad olid keerulised üle Eesti. 
Käesolevaks ajaks on vald lähedal majanduslanguse eelse taseme saavutamisele. 
 
1.1.3. Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta 
 
Laekunud tulumaksu suuruse põhjal saab kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis võimaldab 
omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja investeeringuid. Rakvere valla eelarvesse laekunud 
tulumaks ühe elaniku kohta perioodil 2006-2014 oli kõige kõrgem möödunud aastal, ületades seni 
kõrgeima 2008. aasta taseme. 
 

 
Joonis 3. Laekunud tulumaks Rakvere vallas ühe  elaniku kohta aastatel 2006-2014 (Allikas: Statistikaamet). 
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1.2. Rahvastik  
 
1.2.1. Aastakeskmine rahvaarv 
 
Rakvere valla rahvaarv on perioodil 01. jaanuar 2000-2015 vähenenud 10% (tabel 1). Rahvaarv on 
järjepidevalt vähenenud alates 2002. aastast, keskmiselt 0,9% aastas. Erandiks oli 2012. aasta, kui 
rahvaarv kasvas 3% võrra, pärast seda on rahvaarvu pidevalt langenud.  
 

Aasta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rahvaarv 2360 2400 2380 2360 2350 2340 2310 2290 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rahvaarv 2220 2190 2160 2140 2204 2169 2121 2116 
Tabel 1. Rahvaarv Rakvere vallas seisuga 01. jaanuar aastatel 2000-2015 (allikas: Statistikaamet). 

 
Rahvaarvust on arvutatud Rakvere valla aastakeskmine rahvaarv (joonis 4), mis on aluseks 
järgnevates alapunktides igasuguste üldkordajate arvutamisel, kui näitaja jagatakse aastakeskmise 
rahvaarvuga. Aastakeskmine rahvaarv näitab inimeste arvu paikkonnas, mille terviseprofiili 
koostatakse.  
 

 
Joonis 4. Rakvere valla aastakeskmine rahvaarv aastatel 2000-2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
1.2.2. Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 
 
Seisuga 01.01.2015. a elas Eesti Statistikaameti andmetel Rakvere vallas 2116 inimest: 1071 naist ja 
1045 meest. Seisuga 01.01.2000. a oli elanike arvuks vallas 2360 inimest: 1220 naist ja 1140 meest. 
Viieteistkümne aastaga on elanike seas suurem vähenemine toimunud naiste hulgas (-149 naist  ja -
95 meest), keda on läbi aastate olnud Rakvere vallas rohkem kui mehi.  
 
Võrreldes Rakvere valla rahvastikupüramiidi Eesti omaga, on märgatavad mitmed erisused (joonis 5). 
Rakvere vallas on laste ja noorte arv vanuses 5-19 eluaastat suurem kui kogu Eestis, seejuures naisi 
enam kui mehi. 2015. aasta alguses moodustas vanusegrupp 0-19 valla elanikest 24%. 
Vanusegruppides 20-24 ja 25-29, mis on Eestis ühed suuremad, jääb Rakvere vald alla ja seda eriti 
naiste osas. Naisi on vähem kõigis järgmistes vanusegruppides kuni 49. eluaastani, vanusegruppides 
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50-54 ja 55-59 on aga naiste ülekaal märgatav nii kogu Eesti kui valla meestega võrreldes. 
Pensioniealiste (65+) osakaal valla elanikest on 16,2%, seejuures naisi enam kui mehi.  
 

 
 
Joonis 5. Rakvere valla rahvastikupüramiid seisuga 01.01.2015. a (allikas: Statistikaamet). 

 

 01.01.2000 01.01.2015 
  

Muutus 
+/- 

Elanike arv kokku 2360 2116 -244 

                                                         s.h mehed 1140 1045 -149 

                                                         s.h naised 1220 1071 -95 

Vanusegrupp 0-19 650 508 -142 

                                                         s.h mehed 330 261 -69 

                                                         s.h naised 320 247 -73 

Vanusegrupi osakaal elanike arvust 27,5% 24,0% -3,5% 

Vanusegrupp 20-64 1440 1265 -175 

                                                         s.h mehed 720 658 -62 

                                                         s.h naised 720 607 -113 

Vanusegrupi osakaal elanike arvust 61% 59,8% -1,2% 

Vanusegrupp 65+ 270 343 73 

                                                         s.h mehed 90 126 36 

                                                         s.h naised 180 217 37 

Vanusegrupi osakaal elanike arvust 11,4% 16,2% 4,7% 
Tabel 2. Rakvere valla rahvastiku soo- ja vanuselise koosseisu muutus (Allikas: Statistikaamet). 
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1.2.3. Sünnid, surmad, loomulik iive 
 

 
Joonis 6. Elussünnid Rakvere vallas aastatel 1993-2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Rakvere vallas sündis Statistikaameti andmetel aastatel 1993-2014 kokku 554 last, neist 264 poissi ja 
290 tüdrukut (joonis 6). Vaadeldaval perioodil sündis kolmel korral (1993, 1996, 2006) 36 last aastas, 
2002. aastal 35 last, ülejäänud aastatel on sündide arv aastas olnud 30 ja alla selle. Kõige väiksem 
sündide arv on olnud 1995. (16) ja 2012. ja 2014. aastal (a`12). Vaadeldud perioodi keskmiseks 
sündide arvuks on 25,1 last aastas.  Elussündide arv sõltub piirkonna rahvastiku soo- ja 
vanusjaotusest, eriti sünnitusealiste naiste arvust piirkonnas. Rakvere valla rahvastikupüramiidilt 
joonistub välja 20-39 vanuserühma naiste väike osakaal valla elanikkonnast. 
 

 
Joonis 7. Rakvere valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti sündimuse üldkordajate võrdlus aastatel 2000-
2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Sündimuse üldkordaja näitab aastas toimunud elussündide ja aastakeskmise rahvaarvu suhet 
promillides. Jooniselt 7 on näha, et  Eestis tervikuna on sünnikõver tõusnud alates 2001. aastast kuni 
2010. aastani ning alates sellest ajast languses, kuid Lääne-Viru maakonnas on see vaadeldava 
perioodi kahel esimesel aastal olnud üle Eesti näitaja, 2002. aastaks võrdsustunud ning olnud 
languses järgmised kaks aastat kuni aastani 2005. Alates 2006. aastast on Eesti ja Lääne-Virumaa 
sündimuse üldkordaja kulgenud suhteliselt paralleelselt ning lõikumine toimus 2013. aastal ja 2014. 
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aastal oli suund alla. Rakvere valla sündimuse üldkordaja väärtus on aastate lõikes läbinud nii järske 
tõuse kui langusi ning kohati olnud kõrgem nii maakondlikust kui Eesti näitajast (2002, 2006, 2009, 
2013), siis jälle langenud ootamatult madalale (2003, 2007, 2012, 2014). Kuna sündide absoluutarv 
on väike, siis omab ka muutus ühe sünni võrra suhteliselt suurt mõju Rakvere valla sündimuse 
üldkordajale. 
 

 
Joonis 8. Surmajuhtumid Rakvere vallas aastatel 1993-2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Aastatel 1993-2014 suri Statistikaameti andmetel Rakvere vallas kokku 652 inimest, neist 345 meest 
ja 307 naist (joonis 8). Kõige enam oli surmajuhtumeid 1994. aastal, kui suri 42 inimest. Suremus 
vallas on võrreldes 90-ndatega siiski vähenenud, püsides keskmiselt 29 juhtumil aastal.  
 

 
Joonis 9. Rakvere valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti suremuse üldkordajate võrdlus aastatel 2000-
2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Suremuskordaja näitab aastas toimunud surmade arvu suhet aastakeskmise rahvaarvuga promillides. 
Jooniselt 9 on näha, et üle-eestiline ja Lääne-Virumaa suremuskordaja on suhteliselt stabiilne. 
Rakvere valla suremuskordaja on aastatel 2000-2014 olnud võrreldes Eesti ja Lääne-Viru maakonna 
näitajaga suuremate kurvidega, pöördudes vaadeldava perioodi lõpuks taaskord üles.  
 

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

Rakvere vald 10,1 13,4 12,2 14,0 12,4 12,0 10,9 9,8 12,7 13,8 14,4 12,0 12,3 9,3 13,7

Lääne-Virumaa 14,4 13,0 13,8 13,8 13,1 13,7 14,1 14,0 14,5 13,3 13,2 13,1 12,7 13,6 13,3

Eesti 13,2 13,3 13,3 13,2 13,0 12,8 12,9 13,0 12,5 12,1 11,9 11,5 11,7 11,6 11,8
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Loomulik iive näitab sündide ja surmade vahet. Loomulik iive on negatiivne, kui surmade arv ületab 
sündide arvu teatud perioodil. Rakvere vallas on loomulik iive olnud aastatel 2000-2014 valdavalt 
negatiivne, sündide arv ületas surmade arvu aastatel 2002, 2006, 2007 ja 2013 (joonis 10).   
 

 
Joonis 10. Loomulik iive Rakvere vallas aastatel 2000-2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Loomuliku iibe kordaja näitab aasta elussündide ja surmajuhtumite vahe suurust 1000 aastakeskmise 
elaniku kohta ning võimaldab võrdlust teiste piirkondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. Järgnevalt 
on joonisel 11 toodud Rakvere valla loomuliku iibe kordaja võrdlus Lääne-Viru maakonna ja kogu 
Eestiga. Maakonna ja kogu Eesti võrdlustasandil domineerib negatiivne näitaja, ainsana näitab 
positiivsemat poolt Rakvere vald, kuigi erinevused on suured. Lääne-Viru maakonna loomulik iive ei 
ole vaadeldavas 15-aastases perioodis jõudnud kordagi nullini, Rakvere vallas oli sünde ja 
surmajuhtumeid võrdselt ainult 2005. aastal ja kogu Eestis 2010. aastal. 
  

 
Joonis 11. Rakvere valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti loomuliku iibe kordajate võrdlus aastatel 2000-
2014 (Allikas: Statistikaamet). 
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1.2.4.  Demograafiline tööturusurveindeks 
 
Näitaja kirjeldab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased) ja sealt vanuse 
tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhet. Kui indeks on ühest suurem, siseneb 
järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 
 
Demograafiline tööturusurveindeks näitab, et Rakvere valla tööturult vanuse tõttu lahkujaid on 
potentsiaalsetest sisenejatest rohkem (joonis 12). Kuni 2010. aastani oli seis vastupidine. Keskmised 
näitajad on Eesti ja maakonna keskmisega võrreldes siiski mõneti paremad, kuid tendentsiks on 
ühtviisi olukorra halvenemine. Pikemas perspektiivis (15-20 aasta lõikes) indeksi väärtus paraneb, 
kuna potentsiaalsete lahkujate vanusegrupid on pealetuleva põlvkonna vanusegruppidega võrreldes 
mõnevõrra väiksemad. 
 

 
Joonis 12. Rakvere valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti tööturusurveindeksite võrdlus aastatel 2000-
2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
1.2.5. Ränne ja rändesaldo 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sisseränne 82 101 83 110 93 105 84 69 84 78 42 77 92 45 91 

Väljaränne 61 90 107 121 100 94 142 117 101 112 51 114 101 96 81 

Rändesaldo 21 11 -24 -11 -7 11 -58 -48 -17 -34 -9 -37 -9 -51 10 

Tabel 3. Rakvere valla ränne ja rändesaldo aastatel 2000-2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Statistikaameti andmetel on aastatel 2000-2014 Rakvere valda sisserännanud inimeste arv 1236 ja 
vallast väljarännanud inimeste arv 1488 (mõlemal juhul on arvestatud sise- ja välisrändega) (tabel 3). 
15 aasta keskmine sisseränne on 82 ja väljaränne 99 inimest aastas, keskmine rändesaldo on -16,8 
inimest. Suurim väljaränne toimus aastal 2006, mil vallast lahkus kokku 142 elanikku (rändesaldo -
58). Suurim sisseränne toimus 2003. aastal, mil valda registreerus 110 uut elanikku. Vaadeldaval 
perioodil on rändesaldo olnud positiivne aastatel 2000, 2001, 2005 ja 2014. Välisränne ehk 
elukohavahetus üle riigipiiri hoogustus pärast Eesti ühinemist Euroopa Liiduga 2004. aastal. 
Ajavahemikul 2005-2014 on Rakvere valla elanikke lahkunud välismaale kokku 147, neist kõige 
rohkem 2013. aastal (26).   
 

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

Rakvere vald 1,40 1,33 1,44 1,39 1,38 1,24 1,27 1,14 1,10 1,01 0,94 0,88 0,75 0,90 0,85

Lääne-Virumaa 1,36 1,36 1,31 1,27 1,18 1,11 1,04 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,80 0,76 0,78

Eesti 1,20 1,18 1,14 1,09 1,02 0,96 0,91 0,88 0,84 0,81 0,79 0,77 0,78 0,76 0,72
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Joonis 23. Sisse- ja väljarände kordajad Rakvere vallas aastatel 2000-2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Rändesaldo kordaja võimaldab võrdlust teiste piirkondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. Järgnevalt 
on joonisel 14 toodud Rakvere valla rändesaldo kordaja võrdlus Lääne-Viru maakonna ja kogu 
Eestiga. Vaadeldavas 15-aastases perioodis on kõige ühtlasem vastav näitaja kogu Eestis, Lääne-
Virumaa rändesaldo trend on suunaga üles, kuid kõige kurvilisemalt kulgeb Rakvere valla rändesaldo 
trend, mis liigub kord alla, kord ülespoole Lääne-Virumaa rändesaldo kordajat.  
 

 
Joonis 34. Rakvere valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti rändesaldo kordajate võrdlus aastatel 2000-
2014 (Allikas: Statistikaamet). 

 
Väljaränne on Rakvere vallas olnud sisserändest üldiselt suurem, sama tendents kehtib ka Eesti ning 
Lääne-Viru maakonna kohta tervikuna. Suure väljarände tagajärjeks on kohaliku omavalitsuse 
vähenev tulubaas, kohaliku tööjõu ning kohalike teenuste tarbijaskonna vähesus. 
 

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

Sisserände kordaja 34,5 42,3 35,0 46,7 39,7 45,2 36,5 30,6 38,1 35,9 19,5 35,5 42,1 21,0 42,9

Väljarände kordaja 25,6 37,7 45,1 51,4 42,6 40,4 61,7 51,9 45,8 51,5 23,7 52,5 46,2 44,8 38,2
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1.3. Rahvastiku terviseseisund 
 
Tervise Arengu Instituudi poolt aastate jooksul kogutud andmete põhjal on kõige sagedasemateks 
Lääne-Virumaa elanike haigusteks ja surma põhjusteks erinevad vereringeelundite haigused (südame 
isheemiatõbi ja peaajuveresoonte haigused) ning pahaloomulised kasvajad (joonis 15). Ülejäänute 
esinemissagedus on kordades väiksem, enam paistab silma õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja 
traumade põhjustatud surmad. 
 

 
Joonis 4. Enimlevinud haigused ja surma põhjused Lääne-Virumaal (Allikas: Tervise Arengu Instituut). 

 
Kolme enimlevinud surma põhjuse võrdluses ületavad Lääne-Viru maakonna näitajad kogu Eestit 
kõige suuremal määral vereringeelundite haiguste osas, pahaloomuliste kasvajate ja välispõhjuste 
osas on võrdlus tasavägisem (joonis 16). 
 

 
Joonis 5. Standarditud suremuskordaja 100 000 elaniku kohta põhjuse järgi Lääne-Viru maakonnas ja Eestis 
aastatel 2008-2013 (Allikas: Tervise Arengu Instituut). 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

2.1. Tööturu olukord 
 
2.1.1. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 
 
Statistikaameti andmete alusel oli 2014. aastal Rakvere valda registreeritud 171 majanduslikult 
aktiivset üksust või ettevõtet (tabel 4). 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. Valdavalt on Rakvere valla 
ettevõtted kuni 10 töötajaga. Ettevõtete arv on perioodil 2004-2014 suurenenud 71 ettevõtte võrra. 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vähem kui 10 92 94 115 119 122 110 145 130 147 157 158 

10-49 8 9 7 15 14 10 7 9 10 10 13 

50-249 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

250 ja enam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 100 103 122 134 137 120 152 139 157 168 171 

Muutus +/-  +3 +19 +12 +3 -17 +32 -13 +18 +9 +3 
Tabel 4. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Rakvere vallas aastatel 2004-2014 (allikas: 
Statistikaamet). 

 
Rakvere valla ettevõtluse aktiivsuse näitaja on 79,2 ettevõtet 1000 elaniku kohta, mis isegi ületab 
Eesti keskmist näitajat (78,6).  Rakvere valla põhilised ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandus, 
toiduainete- ja puidutööstus. Põllumajandusettevõtted tegelevad teraviljakasvatuse, 
kartulikasvatuse, loomakasvatuse ja piimakarjakasvatusega. Valla ettevõtlust mõjutab Rakvere linna 
lähedus, seda eriti teenindusvaldkonnas, sest pakutavad teenused on linnas kergesti kättesaadavad. 
Keskettevõtteks peetakse ettevõtet, kus töötajate arv on vahemikus 50-249. Suurettevõtteid pole 
vallas viimasel 10 aastal tegutsenud, mida võib pidada isegi positiivseks, sest valla tööhõive ei sõltu 
ühegi suurettevõtte majanduslikust seisust. 2014. aastal on Rakvere vallas tegutsevatest ettevõtetest 
suurim tööandja OG Elektra Tootmine AS (ca 130 töötajat). 
 
Rakvere vallavolikogu kinnitas 21.03.2007.a määrusega nr 6 „Rakvere valla ettevõtlustoetuse 
määramise ja kasutamise korra“, mille eesmärgiks on aidata kaasa väikeettevõtluse arengule Rakvere 
vallas. Ettevõtlustoetuse maksimaalsuurus ühe taotleja kohta on kuni 1500 (üks tuhat viissada) eurot 
ja seda käsitletakse tagastamatu abina. Ettevõtlustoetuse taotleja omafinantseerimine peab 
moodustama vähemalt 25% projekti üldmahust ja see peab olema rahaline. 2015. aasta 
vallaeelarvega on ettevõtlustoetuse summaks määratud 3000 eurot. Ettevõtlustoetusi on makstud 
järgmiselt: 2010 – 1278 eurot (1 taotlus), 2011- 2556 eurot (2 taotlust), 2012 – 1278 eurot (1 taotlus), 
2013 – 2556 eurot (2 taotlust), 2014 – 3000 eurot (1 taotlus). 
 
2.1.2. Maksumaksjate osakaal elanikest 
 
Maksumaksjatena käsitletakse kohalikus omavalitsuses elavate inimeste arvu, kes tasuvad üksikisiku 
tulumaksu. Maksumaksjate osakaal elanikest näitab survet maksumaksjale sotsiaalsfääri 
ülalhoidmiseks. Rahvastiku üldine vananemine ja noorte lahkumine piirkonnast on maksumaksjate 
osakaalu olulisemad mõjutajad vallas. Tabelis 5 on toodud keskmine maksumaksjate arv ja 
maksumaksjate osakaal elanikest Rakvere vallas aastatel 2006-2014. Pärast majanduslangust on 
maksumaksjate arv vallas küll vähenenud ning 2014. aastaks on majanduslanguse eelne tase 
saavutamata, kuid üldine majanduse kasv kasvatab ka valla maksumaksjate osakaalu.  
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maksumaksjate arv 963 981 960 883 843 834 853 852 862 

Aastakeskmine elanike 
arv 

2300 2255 2205 2175 2150 2172 2187 2145 2119 

Maksumaksjate osakaal 
elanikest, % 

42 44 44 41 39 38 39 40 41 

Tabel 5. Maksumaksjate arv ja osakaal elanikest Rakvere vallas aastatel 2006-2014 (allikas: Maksu- ja 
Tolliamet, Statistikaamet). 

 
2.1.3. Keskmine brutotulu 
 
Keskmine brutotulu on kohalikus omavalitsuses elavate inimeste brutotulu kuus brutotulu saajate 
kohta. Näitaja kirjeldab omavalitsuse suhtelist jõukust, mis määrab kohaliku eelarve omatulude 
mahtu elaniku kohta. Kui vaadata koos maksumaksjate osakaaluga elanikkonnast, siis aitab see 
kirjeldada võimalusi teenuste planeerimiseks ja kui maksujõulised paikkonna inimesed on. 
 

 
Joonis 6. Rakvere valla, Lääne-Viru maakonna ja kogu Eesti keskmise brutotulu võrdlus aastatel 2003-2014 
(allikas: Statistikaamet). 

 
Rakvere valla elanike keskmine sissetulek on jätkuvalt madalam nii Lääne-Viru maakonna kui Eesti 
keskmisest sissetulekust (joonis 17). Palgatöötajate keskmine brutotulu tõusis jõudsalt kuni 2008. 
aastani, majanduslanguse eelne tase saavutati ja ületati 2012. aastaks, mis annab tunnistust 
majandusliku olukorra paranemisest ka maapiirkondades. Joonisel 18 on sama perioodi brutotulu 
saajate arv, mis pärast 2010. aastat on püsinud suhteliselt stabiilsena, aga siiski kasvu suunas.  
 

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

Rakvere vald 310 351 420 507 620 719 657 658 688 739 780 826

Lääne-Virumaa 354 388 447 525 639 728 690 692 722 760 807 855

Kogu Eesti 407 443 502 582 705 806 771 767 798 844 900 954
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Joonis 78. Rakvere valla brutotulu saajate arv aastatel 2003-2014 (allikas: Statistikaamet). 

 
2.1.4. Miinimumpalga saajate osakaal 
 
Antud indikaatori puhul analüüsitakse miinimumpalka saavate töötajate osakaalu tööl käivatest 
inimestest. Näitaja on oluline, kuna tegemist on potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste grupiga. 
Näitaja võimaldab kavandada vajalike teenuste ja toetuste võrku ning hulka. Rakvere vallas on 
miinimumpalga saajate osakaal püsinud viimastel aastatel suhteliselt stabiilsena 20% ümbruses 
(joonis 19).  
 

 
Joonis 19. Miinimumpalga saajate osakaal töölkäivatest inimestest Rakvere vallas aastatel 2006-2014 
(allikas: Maksu- ja Tolliamet). 

 
2.1.5. Töötus 
 
Töötus on üks olulisematest terviseriskidest. Rakvere vallas oli enne 2008. aastal alanud 
majanduslangust aasta keskmine töötute arv alla 40, kuid 2010. aastaks see arv kolmekordistus. 
2011. aastast alates on töötute arv vallas järjekindlalt langenud, jõudes 2014. aasta keskmisena 33 
töötuni (joonis 20).  
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Joonis 20. Keskmine töötute arv Rakvere vallas aastatel 2005-2014 (allikas: Statistikaamet). 

 
Registreeritud töötuse määr näitab töötute osakaalu tööjõus, st tööjõulise elanikkonna hulgas. 
Tööealise elanikkonna moodustavad valla elanikud vanuses 16-65. Rakvere valla töötuse määr liigub 
kooskõlas üldise majandusolukorra paranemisega vähenemise suunas (joonis 21).  
 

 
Joonis 21. Registreeritud töötuse määr Rakvere vallas, Lääne-Virumaal ja Eestis aastatel 2005-2014 (allikas: 
Statistikaamet). 

 
2.1.6. Ülalpeetavate määr 
 
Ülalpeetavate määr näitab kuni 14- ja vähemalt 65-aastaste elanike arvu suhet 15-64-aastaste 
elanike arvu. Rakvere vallas on ülalpeetavuse määr Eesti ja Lääne-Virumaa keskmisest suurem (joonis 
22). Ülalpeetavate määr on Rakvere vallas üldise vähenemise taustal paaril viimasel aastal hakanud 
tõusma, mis tähendab suurenevat survet valla sotsiaalsektorile.  
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Joonis 22. Ülalpeetavate määr Rakvere vallas, Lääne-Virumaal ja Eestis aastatel 2000-2014 (1. jaanuar) 
(allikas: Statistikaamet). 

 

2.2. Toimetulek 
 
2.2.1. Ravikindlustusega kaetud elanikud 
 
Haigekassa omab kindlustatute statistikat elukoha lõikes alates 01. maist 2009. aastast. Varasemaid 
andmeid ei ole säilitatud seoses uuele tarkvarasüsteemile üleminekuga. Kuna valla elanikud ei pea 
olema elukohale lähima perearsti nimistus, siis on alljärgnevalt arvesse võetud kõik isikud, kelle 
rahvastikujärgne elukoht on Rakvere vallas, olenemata kindlustuspiirkonnast (valla elanikke leidub nii 
Harju, Pärnu kui Tartu osakonnas).  Ravikindlustusega hõlmatud isikute osakaal oli Rakvere vallas 
Lääne-Viru maakonna keskmisest suurem kuni aastani 2011, pärast seda on ravikindlustatuid jäänud 
vähemaks (joonis 23). Ravikindlustusega hõlmamata isik peab meditsiiniabi eest tasuma ise, mis 
praktikas tähendab väga suurt riski, et ravikindlustusega hõlmamata isikutele pole meditsiiniteenus 
kättesaadav ning haigusi ei ravita õigeaegselt. 
 

 
Joonis 23. Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal rahvastikust Lääne-Virumaal ja Rakvere vallas aastatel 
2009-2014 (allikas: Haigekassa, Lääne-Virumaa terviseprofiil 2014). 

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

Rakvere vald 50,8 50,7 50,4 50,3 50,0 48,6 49,1 48,8 49,0 48,2 47,6 47,7 44,6 52,0 52,6

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

Eesti 49,7 49,1 48,6 48,1 47,6 47,2 46,9 47,4 47,5 47,7 48,1 48,5 49,4 50,9 49,9
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2.2.2. Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 
 

 
Joonis 24. Töövõimetuspensionäride arv Rakvere vallas aastatel 2003-2014 (allikas: Sotsiaalkindlustusamet). 

 
Töövõimetuspensionäride arv Rakvere vallas on alates 2005. aastast kasvanud, kiiremas tempos 
alates 2009. aastast, kui töövõimetuspensionäride arv on 2014. aastaks kahekordistunud (joonis 24).  
 
Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast näitab inimeste hulka, kes oma tervise 
tõttu ei saa töötada ning tõenäoliselt vajavad suuremal või vähemal määral tugiteenuseid. Perioodil 
2003-2014 on töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Rakvere vallas suurenenud 
kolmekordseks (joonis 25).  
 

 
Joonis 25. Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Rakvere vallas, Lääne-Virumaal ja 
Eestis aastatel 2003-2014 (allikas: Sotsiaalkindlustusamet). 

 
2.2.3. Puuetega isikud 
 
Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või 
kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab 
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ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude raskusastmeid on kolm: sügav, raske ja 
keskmine puue. 
 
 

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

Keskmine Raske Sügav Keskmine Raske Sügav 

2014 5 11 0 41 70 6 133 

2013 6 10 0 49 81 9 155 

2012 9 11 0 51 90 13 174 

2011 6 11 1 55 94 17 184 

2010 8 12 1 60 96 22 199 

2009 7 12 1 59 102 24 205 

2008 5 10 2 61 104 26 208 

2007 5 7 4 67 107 31 221 

2006 4 10 2 68 114 34 232 

2005 5 9 1 65 116 36 232 

2004 6 10 1 64 122 40 243 

2003 6 7 0 62 126 43 244 

Tabel 6. Puuetega isikute arv puude raskusastme järgi Rakvere vallas aastatel 2003-2014 (allikas: 
Sotsiaalkindlustusamet). 

 
Rakvere vallas on 2014. aasta seisuga kokku 133 puudega inimest, neist 16 on lapsed ja 117 on 
täiskasvanud (tabel 6). Puuetega isikute arv järjepidevalt vähenenud, 12 aastaga kokku 46%, 
täiskasvanuid enam kui lapsi. Puude raskusastme järgi on vallas rohkem raske ja keskmise puudega 
inimesi, seda sarnaselt laste ja täiskasvanute osas.  
 
2.2.4. Toimetulekutoetus 
 
Vaesus on oluline terviserisk. Toimetulekutoetus on mõeldud minimaalse sissetuleku tagamiseks ja 
inimeste esmavajaduste rahuldamiseks vajalike minimaalsete tarbimiskulude katmiseks. 
Toimetulekutoetusi makstakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse ja selle alusel kehtestatud 
riiklikele normidele. 2014. aastal tõusis toimetulekupiir üksi elavale inimesele ja perekonna esimesele 
liikmele 90 euroni kuus ning perekonna igale järgnevale liikmele 72 euroni kuus, mis kehtib ka 2015. 
aastal. Võrdluseks 2013. aastal oli toimetulekupiir pere esimesel liikmel 76.70 eurot ja teistel 61.36 
eurot kuus.  
 
15-aastases perioodis oli toimetulekutoetus elaniku kohta Rakvere vallas kõige suurem 2000-ndate 
alguses ja aastatel 2010-2011, kui majandussurutis mõjutas elanike toimetulekut (tabel 7).  
 

  
Toetused elaniku kohta kokku, 

eurot 
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks elaniku kohta, 

eurot 

2000 10,67 10,16 

2001 8,12 8,12 

2002 4,92 4,67 

2003 4,28 4,22 

2004 3,45 3,45 

2005 3,77 3,26 

2006 2,17 1,02 

2007 1,98 0,89 
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2008 1,34 0,38 

2009 2,62 2,62 

2010 7,35 7,35 

2011 6,15 6,15 

2012 4,55 4,55 

2013 2,53 2,53 

2014 2,74 2,74 
Tabel 7. Toimetulekutoetused elaniku kohta Rakvere vallas aastatel 2000-2014 (allikas: Statistikaamet). 

 
Rahuldatud taotluste arv oli kõige suurem 2001. aastal ja kõige madalam 2008. aastal, millele järgnes 
majanduslangus ja taotluste arvu järsk kasv (joonis 26). Inimeste suurem vajadus toetuse järgi kestis 
kuni 2012. aastani, pärast mida on vähenenud ka rahuldatud toetuse taotluste arv, kahel viimasel 
aastal püsinud stabiilselt 16 rahuldatud taotluse juures. 
 

 
Joonis 26. Rahuldatud taotluste arv 1000 elaniku kohta Rakvere vallas, Lääne-Virumaal ja Eestis aastatel 
2000-2014 (allikas: Statistikaamet). 

 
Lääne-Virumaa 15 kohalikust omavalitsusest moodustas Rakvere vallas 2014. aastal väljamakstud 
toimetulekutoetus 5814.96 eurot  ehk 8 %  valla sotsiaalse kaitse kulutustest (Rakvere vallavalitsus). 
 
2.2.5. Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 
 
Rakvere valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise aluseks on Rakvere vallavolikogu 
27.03.2013. aasta määrus nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja  maksmise kord“, kus ühtlasi on 
toodud sotsiaaltoetuste loetelu. 
 
Valla poolt makstavad sotsiaaltoetused jagunevad avalduse alusel makstavateks (5 erinevat) ja 
määratavateks (11 erinevat) toetusteks ja nende taotlemise õigus on isikul, kelle elukoht on 
Rahvastikuregistri andmetel Rakvere vald. 
 

Valla 
sotsiaaltoetused 

Toetuse kirjeldus Toetuse suurus 
2015. aastal 

Avalduse alusel makstavad toetused 

Matusetoetus  Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja valla 
raamatupidamisele taotluse. Valla ülalpidamisel 

150 eurot 
Rakvere valla 

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

Rakvere vald 272 180 95 78 71 47 17 15 6 33 76 56 39 16 16

Lääne-Virumaa 221 273 206 187 155 130 83 54 49 103 166 163 136 119 109

Eesti 344 324 283 231 159 129 84 54 44 81 125 122 105 90 77
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hooldekodus viibinud vanuri pärijad esitavad 
matusetoetuse saamiseks avalduse, mis vaadatakse läbi 
vallavalitsuse istungil. 

elaniku surma 
korral. 

Toetus 
haridusasutuste 
õpilaste koolilõuna 
maksumuse 
kompenseerimiseks 

Erandkorras makstav toetus, makstakse põhjendatud 
avalduse alusel vähekindlustatud perede X-XII klassi 
õpilastele. 

Maksmine 
toimub arvete 
alusel 
toitlustajale.  

Päevatoidu toetus Päevatoidu toetuse saamiseks esitab lapsevanem või 
eestkostja avalduse Rakvere Vallavalitsusele.  

Maksmine 
toimub arvete 
alusel 
toitlustajale.  

Toetus 
õnnetusjuhtumite 
korral 

Toetust makstakse taotleja avalduse alusel vallavalitsuse 
korraldusega. 

 

Muu ühekordne 
toetus 

Toetus valla elanikele hädavajalike kulutuste katteks 
eelarveliste vahendite piisavuse korral põhjendatud 
avalduse alusel. Piirmäära ei arvestata, kui toetust 
makstakse  last hooldavale või teda kasvatavale perele 
lapse heaolu tagamiseks ja tema huvide kaitseks, 
töövõimetuspensioni saajale tervise kaitseks või kütte 
muretsemiseks majanduslikult vähekindlustatud ja mitte 
toimetulevatele peredele. 

Kehtestatud 
piirmäär 64 
eurot aastas. 

Määratavad toetused 

Sünnitoetus Sünnitoetus makstakse lapse emale, kui lapse ema elukoht 
on rahvastikuregistri järgi Rakvere vald. 

300 EUR 

Abiellumistoetus Abiellumistoetus makstakse, kui mõlema abielluja elukoht 
on rahvastikuregistri järgi Rakvere vald. 

150 EUR 

Sünnipäevatoetus Eakate sünnipäevatoetus valla elanikule 70, 75, 80 ja edasi 
iga sünnipäeva puhul. 

20 EUR 

Jõulutoetus Jõulutoetus valla elanikele alates 70. eluaastast. 20 EUR 

Paljulapseliste 
perede toetus 

Paljulapseliste perede toetus vallas elavatele 4 ja enama 
kuni 18-a. (kaasaarvatud) lapse puhul. Erandina 
arvestatakse toetust 19-a. lapsele, kui ta õpib päevases 
õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus 
õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli 
baasil kutseõppeasutuses. 

80 EUR lapse 
kohta. 

1. klassi õpilase 
toetus 

I klassi õpilase toetus oma kooli piirkonna või väljaspool 
kooli piirkonda I klassi minemise puhul. 

200 EUR (valla 
kool), 100 EUR 
(väljaspool 
valda). 

Koolilõunatoetus Koolilõuna toetuse juurdemaksu saamiseks esitavad koolid 
Rakvere vallavalitsusele söömas käivate Rakvere valla 
elanike registrisse kantud I-IX klassi õpilaste nimekirja. 

Maksmine 
toimub arvete 
alusel 
toitlustajale.  

Üliõpilastoetus Üliõpilastoetus esimese kõrghariduse omandamisel 
üliõpilasele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel 
registreeritud Rakvere vallas ja kes on asunud õppima 
hiljemalt 26 eluaastaks (kaasa arvatud). 

128 EUR 
õppeaasta kohta 

Toetus raske ja 
sügava puudega 

Raske ja sügava puudega inimeste toetus makstakse välja 
Rahvusvahelisel Puuetega Inimeste päeval 03. detsembril. 

45 EUR 
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inimestele 

Represseeritu 
toetus 

Represseeritu toetus makstakse välja Leinapäeval, 
14.juunil. 

32 EUR 

Ujula kasutamise 
toetus 

Ujula kasutamise toetus makstakse välja piletite esitamisel 
igakuiselt või kvartali lõpus. 

 

Tabel 8. Rakvere valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused (allikas: Rakvere vald). 

 
Sotsiaaltoetuste saajate koguarv on viimase nelja aastaga Rakvere vallas vähenenud (tabel 9). Muu 
ühekordne toetus sisaldab näiteks laste suvelaagrites osalemise toetamist, küttetoetust, 
ravikindlustamata isikute ravikulude eest tasumist, sõidusoodustusi ning medaliga koolilõpetajate 
toetusi.  Sotsiaaltoetuste nimekiri on Rakvere vallas väga laiahaardeline. Täiendavat analüüsi vajab 
sotsiaaltoetuste väljamaksmise tegelik mõju sihtgruppide toimetulekuvõime paranemisele ning 
isikute konkurentsivõime suurenemisele tööjõuturul. 
 

Sotsiaaltoetused  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ujula kasutamise toetus 26 33 32 28 44 38 

Sünnitoetus 25 27 19 13 27 10 

Abiellumistoetus   1   2 2 2 

Paljulapseliste perede 
toetus 

16 15 15 11 12 12 

Muu ühekordne toetus 50 40 52 74 64 68 

Puudega inimeste toetus 48 49 75 69 76 71 

Koolilõuna toetus 128 152 151 131 82 109 

Üliõpilastoetus 44 34 37 28 25 25 

1.klassi  õpilase toetus 13 20 20 16 16 13 

Represseeritu toetus 19 16 14 13 12 10 

Matusetoetus 26 28 18 24 19 26 

Jõulutoetus vanuritele 221 224 206 211 215 204 

Sünnipäevatoetus 94 119 108 104 101 93 

Saajate arv kokku  711 758 747 724 696 681 
Tabel 9. Valla eelarvest sotsiaaltoetuste saajate arv Rakvere vallas aastatel 2009-2014 (allikas: Rakvere 
vald). 

 
2.2.6. Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 
 
Kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate erinevate sotsiaalteenuste eesmärgiks on 
parandada inimeste toimetulekut.  
 
Rakvere valla poolt pakutavad sotsiaalteenused on järgmised: 

1. Sotsiaaltransporditeenus 
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise eesmärgiks on võimaldada puudega isikutele, hariduslike 
erivajadustega õpilastele, hoolduskoormusega inimeste hooldatavatele ning muule abivajavale 
isikule avalike teenuste, õppe- ja töökohtade kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või 
liikumisprobleeme mitteomavate isikutega. Sotsiaaltransporditeenuseks  on järgmised reisijateveo 
teenused: 
1) transport avalike teenuste kasutamiseks (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused jms); 
2) transport õppeasutuses õppimiseks või tööl käimiseks; 
3) transport elukondlike vajaduste rahuldamiseks (apteek, arstiabi kasutamine, raamatukogu 
külastamine jms). 
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Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise aluseks on kliendi registreerimine ja kliendi profiil. Klientide 
registreerimine toimub  vallavalitsuse kehtestatud korras avalduse alusel. Sotsiaaltransporditeenuse 
eest tasub selle kasutaja teenuse maksumuse täies  ulatuses. Puudega inimesel, hoolduskoormusega 
inimeste hooldatavatel ja erivajadustega õpilaste eestkostjal on võimalik taotleda vallaeelarvest 
osaliselt toetatud sotsiaaltransporditeenust järgmises mahus: 
1) töötamine ja õppimine - igal tööpäeval ja õppetöö toimumise päeval (sõitmine elukohast tööle või 
õppeasutusse ja tagasi); 
2) avalikku teenust pakkuva riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusse jõudmiseks ja tagasi sõiduks - üks 
kord kalendrikuus; 
3) elukondliku teenuse kasutamine - üks kord nädalas. 
 
2014. aastal oli Rakvere vallas 1 sotsiaaltransporditeenuse kasutaja, samuti 2012. aastal, teistel 
aastatel teenust ei osutatud. 

 
2. Koduteenus 

Koduteenus on isikule lepingu alusel kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal 
harjumuspärases keskkonnas toime tulla.  
 
Koduteenuste hulka kuuluvad järgmised põhiteenused: 

 toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine; 

 kliendi pesemisvõimaluste korraldamine Lasila Päevakeskuses, Karitsa koguduse saunas, 
Lepna saunas või Rakvere linna saunas; 

 pesu pesemise korraldamine Lasila Päevakeskuses, Arkna Päevakeskuses või Karitsa 
koguduses; 

 abistamine eluaseme kütmisel: küttematerjali tellimine ja kojutoomise korraldamine, 
küttematerjali saagimise, lõhkumise ja ladustamise korraldamine. Koduteenuseid osutatakse 
teenust vajavale isikule üldjuhul tasuta. Kui teenust taotleval isikul on seadusjärgsed 
ülalpidajad, rakendatakse hooldusele võtmisel teenustasu.  

 
Koduteenuste hulka kuuluvad järgmised tugiteenused: 

 vestlus ja teabe edastamine: kliendi ärakuulamine, kliendi soovide ja taotluste edastamine 
sotsiaalnõunikule, kliendile teabe edastamine muudatustest ning täiendustest, mis on seotud 
kliendi huvidega; 

 arstiabi korraldamine: arsti koju kutsumine (vajadusel arsti visiidi äraootamine), abistamine 
raviasutuse külastamisel, ravimite muretsemine; abivahendite soovitamine ja muretsemine;  

 abistamine asjaajamisel: kliendi abistamine dokumentide vormistamisel ning 
kohaletoimetamisel ametiasutustesse, ajalehtede ja ajakirjade tellimine; 

 raamatukogust kirjanduse laenutamise korraldamine. 
 
Koduteenuseid osutatakse abi vajavatele Rakvere valla elanike registris olevatele ja alaliselt valla 
haldusterritooriumil elavatele vanuritele, puuetega inimestele ja erivajadustega lastega peredele. 
Koduteenuseid võidakse osutada ajutiselt ka haiguse, trauma, kurnatuse, sünnituse ja muul põhjusel. 
Koduteenuseid osutatakse  neile isikutele, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle 
seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrge ea, majandusliku  kindlustamatuse,  puude või 
muude põhjuste tõttu neid hooldama. Koduteenuste osutamine on tasuline. Kui klient või kliendi 
seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised klienti mõjuvatel põhjustel hooldama ning nende 
majanduslik olukord ei võimalda ka kliendi hooldamise eest tasumist, siis võidakse erandkorras 
vallavalitsuse korralduse alusel osutada teenuseid tasuta.  
 



RAKVERE VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2015-2020  

 

 26 

Koduhooldusteenust osutavad vajadusel lepingulised töötajad (sotsiaaltöötaja) piirkonnad on 
Rakvere valla ulatuses). Lepingulised töötajad kasutavad teenuse osutamiseks vajadusel oma 
transpordivahendit. 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Koduteenusel olevate inimeste arv 5 3 1 1 1 1 

Kulud koduteenusele KOV eelarvest, 
€ 

15 500 6400 230,16 230,16 230,16 171,18 

Kulu 1 inimese kohta, € 3100 2133 230,16 230,16 230,16 102,09 
Tabel 10. Koduteenuse osutamine Rakvere vallas aastatel 2009-2014 (allikas: valla sotsiaalosakond). 

 
3. Nõustamisteenus 
4. Eluasemeteenus 
5. Tugiisiku teenus  
6. Isikliku abistaja teenus 

 
Rakvere valla erinevate sihtgruppide sotsiaalseid vajadusi aitavad rahuldada ka Rakveres vallas 
tegutsevad neli sotsiaalasutust: 
1) Lepna Ühiskodu - teenindab üksikuid ja puude raskusastmega (mitte statsionaarset abi vajavaid), 
üksi mitte toimetulevaid valla elanikke. Kohapeal toitlustamine, hügieeniteenused, ajalehed-
ajakirjad, TV-raadio, vajadusel arstiabi korraldamine. 
2) Lasila Päevakeskus - pakub tugi- ja koduteenust ümberkaudsete külade elanikele. Põhilised 
teenused on duši kasutamine, pesu pesemine, vererõhu mõõtmine, esmaabi osutamine, vajadusel 
haiglaravi korraldamine, teabe edastamine (TV, ajalehed, ajakirjad). 
3) Lepna Lastetuba - mõeldud kohalike laste huvitegevuse arendamiseks ja juhendamiseks ning vaba 
aja sisuka veetmise kohaks (arvuti, TV, spordituba, lauamängud). 
4) Arkna Päevakeskus - pakub tugi- ja koduteenust Arkna küla elanikele ning juhendab ja korraldab 
laste huvitegevust, ringide tööd ning järelevalvet. Põhilised teenuse liigid on pesupesemine, teabe 
edastamine, esmaabi andmine, vajadusel haiglaravi korraldamine. 
 
Rakvere vallal on kaks sotsiaalkorterit kuue elanikuga. Hooldekodu teenust osutatakse teiste 
omavalitsuste hooldekodudes hetkel viiele hoolealusele –  AS Tapa Haigla, Uhtna Hooldekodu, Eakate 
Kodu Villa Alfred  ja Eakate kodu Aaspere. Vajadus hooldekodu järele puudub. 
 

2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse 
 

2.3.1. Kogukonna motivaatorid 
 
Kogukonna motivaatoriteks  on kohaliku omavalitsuse poolne tunnustus ning erinevad välja antavad 
auhinnad. Rakvere vallas on kõrgeim tunnustus vallavanema tunnustus (aukiri). 
 

2.3.2. Elanike kaasamine 
 
Kohaliku omavalitsuse võimuses on luua erinevaid võimalusi kaasamaks elanikke otsustusprotsessi. 
Inimesed võivad olla kaasatud kogukonna tegevustesse läbi erinevate ühingute, seltside, kolmanda 
sektori ühenduste, survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu. Kohaliku elu arendamisse ja 
otsustusprotsessidesse on elanikud kaasatud läbi mittetulundusühingute ja hästi toimivate volikogu 
alaliste komisjonide. Rakvere vallas on 2014. aasta seisuga registreeritud 47 vabaühendust. 
 
Vallavalitsus toetab lisaks projektipõhiselt mittetulundusühendusi, kelle tegevus on suunatud 
laiemale üldsusele. Aluseks on Rakvere Vallavolikogu 23.04.2014. a määrus nr 8 „Rakvere valla 
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eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“. Karitsa Evangeelne Uue Elu 
Koguduse eestvedamisel toimuvad jumalateenistused pühapäevakooli läbiviimisega, 
kirikukontserdid, saunateenus, pesupesemisteenus. Paikkonna MTÜ-d on aktiivsed projektide 
esitajad mitmetesse erinevatesse programmidesse. Suurimaks kitsaskohaks on siinkohal 
omafinantseerimisvahendite vähesus. Ka valla eelarves on mittetulundusühenduste ja külade 
projektide kaasfinantseerimise võimalused piiratud. Tegevuses lähtutakse Rakvere Vallavalitsuse  
07.03.2013. a määrusest nr 1 „Valla eelarvest makstava külaliikumise projekti (ürituse) toetuse 
tingimuste kinnitamine“. 
 
2.3.3. Kultuurielus osalemise ja kultuuri tarbimise võimalus 
 
Kultuurielus osalemise ja kultuuri tarbimise võimalused Rakvere vallas on olemas, aga kesisemad, 
sest Rakvere linn oma võimalustega rahuldab ka Rakvere valla elanike vajadusi.  
 
Rakvere vallas on järgmised kultuuriobjektid:  

 Lepna raamatukogu,  

 Virumaa Kunstimuuseum Mädapea Mõisas. 
 
2.3.4. Naabrivalve piirkondade arv 
 
MTÜ-ga Eesti Naabrivalve on Rakvere vallas ühinenud 2 piirkonda: 
1) Tõrremäe sektor - asutati 10.10.2005 a. Sektori moodustab Tõrremäe küla majapidamistest. 
Naabrivalvesse on kaasatud 6 kodu. 
2) Levala sektor - asutati 02.12.2005 a.  Sektori moodustab Levala küla elamud. Naabrivalvesse on 
kaasatud 14 kodu. 
 
 

3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 
 
Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. 
Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, 
lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus- ja 
tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus riigis. Suurt mõju avaldab lastele neid 
ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ja käitumine. Lapse ja 
noore tervise ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus perekonna ja keskkonnaga, kus laps 
suurema osa ajast viibib. Investeering haridusse võrdub investeeringuga tervisesse. 
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3.1. Laste arv Rakvere vallas 
 

 
Joonis 27. Laste arv Rakvere vallas seisuga 1. jaanuar aastatel 2000-2014 (allikas: Statistikaamet). 

 
Laste arv on Rakvere vallas aastatel 2000-2014 kahanenud 22,6 %, kui rahvaarv vallas samal perioodil 
on kahanenud 10,1% (joonis 27). Laste arv on järjepidevalt vähenenud alates 2002. aastast, tehes 
2012. aastal ühekordse tõusu ning jätkates langust.  
 
2000. aastal moodustas 0-19-aastaste laste osakaal valla rahvaarvust 28%, 2014. aastal 24%, 
vähenemine 4%. Vanusegruppide lõikes on 15 aastaga kõige rohkem vähenenud laste arv vanuses 
10-15 (-29%) ja 15-19 (-25%). 0-4-aastaste laste arv on muutunud kõige vähem (-14,6%), sest 
vanusegrupp saab tuge vallas sündinud laste arvust (vt alapunkt 1.2.3.). 
  

 
Joonis 28. Rakvere valla laste arvu võrdlus vanusegruppide ning aastate 2000 ja 2014 lõikes (allikas: 
Statistikaamet). 

 
Laste arvu vähenemine seab omavalitsusele tõsise ülesande valla üldisema arengu kavade 
ümberhindamiseks. 
 

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

15-19 190 190 200 180 170 170 170 150 150 150 150 160 159 148 142

10-14 170 170 150 140 160 140 150 170 170 160 150 140 118 121 120

5-9 140 140 160 160 150 150 130 110 110 100 100 100 137 139 113

0-4 150 150 130 140 120 110 120 120 100 110 110 110 150 130 128
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3.2. Laste arv haridusasutustes 
 

 
Joonis 29. Laste arv Rakvere valla haridusasutustes aastatel 2009-2014 (11. novembri seisuga) (allikas: 
Rakvere vallavalitsus). 

 
Rakvere valla haldusalas olevad haridusasutused on Veltsi Lasteaed-Algkool ja Lasila Põhikool. Laste 
arv Veltsi Lasteaed-Algkoolis on olnud üldiselt stabiilne positiivse, Lasila Põhikoolis negatiivse 
trendiga. 
 
Igal aastal on Rakvere valla haridusasutustes õppinud lapsi ka teistest omavalitsustest, kuid nende 
arv jääb  iga aastaga väiksemaks.  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Veltsi Lasteaed-Algkool 6 5 4 3 2 1 

Lasila Põhikool 5 3 1 1 3 2 

Kokku 11 8 5 4 5 3 
Tabel 11. Teistest omavalitsustest Rakvere valla haridusasutustes õppivate laste arv aastatel 2009-2014 (11. 
novembri seisuga) (allikas: Rakvere vallavalitsus). 

 

3.3. Koolikohustuse täitmine 
 
Koolikohustuse täitmine võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida sekkumisi. 
Koolikohustuse mittetäitmisel võib lähtuda sellest, et kui inimene käitub riskivalt, käitub ta riskivalt 
mitmes valdkonnas, ka oma tervise suhtes – ja esimeses astmes on kõige parem sekkuda, enne kui 
jõutakse süütegudeni.  
 
Alaealiste komisjonis arutatakse lisaks koolikohustuse mittetäitmisele ka mitmesuguseid 
õigusrikkumisi. Valdavalt ongi viimastel aastatel komisjoni sattunud mingi õigusrikkumisega noored, 
kel on lisaks sellele ka probleeme koolikohustuse täitmisega. Alaealiste komisjonis arutatud juhtude 
arv perioodil 2009-2014 on kokku 28: 2009 – 5, 2010 – 5, 2011 – 5, 2012 – 3, 2013 – 3, 2014 – 4.      
 

3.4. Laste ja noortega tegelevad asutused 
 



RAKVERE VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2015-2020  

 

 30 

Rakvere valla lastele ja noortele on loodud tingimused huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks nii valla 
haridusasutustes kui ka sotsiaalasutustes, võimalusi võib hinnata üldiselt heaks.   
 
Alusharidust pakub Rakvere vallas Veltsi Lasteaed-Algkool, kus töötab 2 rühma, millest üks on 
liitrühm. Lasila Põhikooli juures on mängurühm. Kokku käib lasteaias 58 last. Lasteaia kohtade arv 
vastab üldiselt vajadusele, kuigi käesoleval ajal on järjekorras 12 last. Lastega tegeleb ka Lepna 
Lastetuba, kus kohalikel lastel on võimalik tegeleda huvitegevustega ja veeta sisukalt vaba aega – 
arvuti, TV, spordituba, lauamängud. Lasila põhikooli juures töötab lasteaia mängurühm. 
 
Huviringid tegutsevad valla haridusasutuste juures: 

 Veltsi Lasteaed-Algkoolis toimuvad alljärgnevad projektipõhised huvitegevused: draamaring, 
kunstiring, arvutiring, loovusering, keelering (inglise keel), rütmika/spordiring. 

 Lasila Põhikoolis töötavad järgmised ringid:  Mõisaring, Kodu-uurimine, Scrabble, 
Väikekandle õpetus, Meisterdamine, Eetika, Inimeseõpetus, Teatmik, Nuputa, 
Poisteansambel, Tüdrukute ansambel, Mudilaskoor, Keeleringid (inglise keel, vene keel), 
Kunstiring, Loodusring, Liiklusring, Kitarrimänguõpetus, Spordiring (jalgpall), Raamatukogu. 
 

Huvitegevus toetab kooli õppe- ja kasvatuseesmärke. Huvitegevuse seostamine aineõpetusega 
(ainealased ringid, ainepäevad) on üks lõimingu vahenditest, mille abil paraneb õpilase arusaam 
tegevuse mõttest ja eesmärkidest, omandatavad teadmised on laiapõhjalisemad. Üldkultuurilised 
ringid ja ühisüritused kujundavad hoiakuid ja väärtushinnanguid, arendavad õpilaste loovust ja 
eriandeid, toetavad omaalgatust. Ringitegevuse üks eesmärke on muuhulgas ka õpilaste turvalisust 
ohustava olukorra tekkimise vältimine ning järelevalve tagamine kogu koolipäeva vältel. 
 
Kuna Rakvere vald asub Rakvere linna vahetus läheduses, võtavad valla noored osa Rakvere linnas 
tegutsevatest ringide tööst ja sportlikust tegevusest (ujumine, kunsti- ja tantsuringid, sportlik ja 
muusikaline tegevus). Ringides osalemise eest tasub Rakvere vald, vajadusel  kompenseerib 
vallavalitsus ka sõidukulud.  
 

3.5. Tervishoiuteenuse olemasolu valla haridusasutustes 
 
Rakvere valla kahes haridusasutuses eraldi tervishoiutöötajaid tööl ei ole, koolitervishoiuteenust 
osutatakse Rakvere Haiglaga sõlmitud lepingu alusel.  
Valla territooriumil ei ole ühtegi perearsti- ega tervisekeskust. Elanikke teenindavad teistes 
omavalitsustes olevad perearstid, ca 10 perearsti. 
Sisulist tervisedenduslikku tööd teostavad ja tervisekäitumist õpetavad vastava kvalifikatsiooni 
omandanud pedagoogid. Lisaks pakub tugiteenust Rakvere valla sotsiaalnõunik.   
 

3.6. Laste ohutu elu- ja õpikeskkond 
 
Laste õpikeskkonna tervisttoetavamaks muutmiseks on Rakvere vald teinud viimastel aastatel 
mitmeid suuremaid investeeringuid: 
1) Lasila Põhikooli juurde kuuluv lasteaiamaja läbis põhjaliku renoveerimise aastatel 2002-2003, kui 
maja sai uued aknad ja uksed, katuse ja soojustuse, maja viidi õliküttele. Maja ümber on aiaga 
piiratud mänguala, mis vajab uuendamist. 
2) 2012. aastal valmis Lasila Põhikooli algklasside maja, mis on igati kaasaegne ja tervishoiunõuetele 
vastav. Kõik kooliruumid on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsiooniga. Osa ruume on 
valvesignalisatsiooni all, kõik ruumid, kus asuvad arvutid, on varustatud liikumisanduritega. 
 
Rakvere valla haridusasutustes on ohutu õpikeskkonna parendamiseks kasutusel järgmised 
meetmed: 
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 Kooli juures on tähistatud ülekäigurajad koos valgustusega. 

 Klasside sisustus on vastavuses õpilaste füsioloogiliste vajadustega. 

 Ruumide sisetemperatuur vastab nõuetele. 

 Tagatud on majasisene korrapidamine ja turvamine. 

 Koolimaja puhtus. 

 Sanitaar-hügieenilised võimalused õpilastele kättesaadavad (heal tasemel). 

 Toimuvad terviseteemalised kultuuriüritused. 
 

3.7. Noorte süüteod 
 
Rakvere vallal on oma piirkonnapolitseinik, samuti noorsoopolitseinik, kes tegeleb alaealiste poolt 
toimepandud seaduserikkumiste lahendamise ja ennetamisega.  Rakvere vallavalitsuses töötab 
sotsiaalnõunik, kes teeb aktiivset koostööd peredega ja noorsoopolitseinikuga. Alaealiste (kuni 18-
aastaste) poolt toime pandud süütegude (väärtegude ja kuritegude) arv on väärtegude osas viimastel 
aastatel oluliselt vähenenud, kuritegude osas suurenenud. Suuremateks väärtegudeks aastatel 2009-
2014 on vargused ja liiklusseaduse rikkumine, kuritegudeks varavastased kuriteod. 
 

Seadus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alkoholiseadus 11 12 5 10 9 7 

Tubakaseadus 9 3 6 3   3 

Liiklusseadus 24 26 16 17 13 9 

Liikluskindlustuse seadus 1 1   1 1   

Karistusseadustik 11 6 6 8 3 10 

sh vargused 4 4 4 7 1 10 

sh asja rikkumine 1 1     1   

sh avaliku korra rikkumine 4   1       

sh võimuesindaja korralduse eiramine         1   

Süüteod kokku 56 50 33 39 26 29 
Tabel 12. Rakvere vallas alaealiste poolt toime pandud väärteod aastatel 2009-2014 (allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet). 

 

Karistusseadustik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Isikuvastased (kehalised väärkohtlemised) 5 3 4 3 0 0 

Varavastased 1 2 8 2 5 4 

   sh vargused 0 1 7 2 5 4 

Avaliku rahu vastu (omavoliline sissetung) 0 0 0 0 1 0 

Rahvatervise vastased/narkokuriteod           1 

Registreeritud kuriteod kokku 6 6 12 5 6 5 
Tabel 13. Rakvere vallas alaealiste poolt toime pandud kuriteod aastatel 2009-2014 (allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet). 

 

3.8. Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 
kättesaadavust 
 
Vallapoolsed toetused on suures osas peretoetused ja seetõttu saavad nendest osa ka lapsed. 
 
Alg- ja põhikooli õpilasele on koolitoit tasuta. Rakvere valla koolid osalevad “Piimanina” programmis. 
 
Koolitransport on korraldatud lepingutega, vedajaks on GoBus AS.  
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Lasteaiakohti on Rakvere valla lastele üldiselt piisavalt, kuigi käesolevaks ajal ootavad järjekorras 12 
last. Lapsevanema avalduse alusel on võimalik taotleda kohatasu ja toiduraha kompenseerimist.  
 
Pikapäevarühmad töötavad mõlemas Rakvere valla haridusasutuses. Vajadus rühmade järgi on 
jätkuvalt olemas. 
 
Iga-aastaselt on korraldatud noortelaager vähekindlustatud 6-8 pere lastele. 
 
Vallas toimib ujumisõpetus. Lasteaialastel on võimalik ujumas käia kahes ujulas. Riik toetab 2.-3. 
klassi õpilaste ujumisõpetust: 2012. a 268 eurot, 2013. a 304 eurot, 2014. a 234 eurot.  Vald maksab 
laste ujumisõpetusele lisaks riigi dotatsioonile: 2012. a - 3556 eurot (13 last), 2013. a - 1110 eurot (15 
last), 2014. a - 989 eurot (12 last).   
 
Huviringid, mis tegutsevad Veltsi Lasteaed-Algkoolis,  on järgmised: draamaring, kunstiring, 
arvutiring, loovusering, keelering (inglise keel), rütmika/spordiring; Lasila Põhikoolis:  mõisaring, 
kodu-uurimine, Scrabble, väikekandle õpetus, meisterdamine, poiste- ja tüdrukuteansambel, 
mudilaskoor, keeleringid (inglise keel, vene keel), kunstiring, loodusring, liiklusring, 
kitarrimänguõpetus, spordiring (jalgpall). Huviringe ja trenne rahastab Rakvere vald.  
 
Rakvere valla poolt lastele suunatud sotsiaaltoetused: 

 paljulapseliste perede toetus vallas elavatele 4 ja enama kuni 18 a.  (kaasaarvatud) vanuste 
lastega peredele, 

 I klassi õpilase toetus,  

 koolilõuna toetuse juurdemaks riigipoolsele lõunatoidu maksumusele,  

 muud ühekordsed toetused lastega peredele,  

 ujula kasutamise toetus. 
 
Huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste loomisele ja ülalpidamisele kuluv osakaal Rakvere valla 
eelarvest on iga-aastaselt ca 23 %.  

 

3.9. Laste subjektiivne tervisehinnang 
 
Ajavahemikul 01.04.-31.05.2015 viidi Rakvere valla terviseprofiili koostamise käigus läbi „Rakvere 
valla koolinoorte terviseuuring“. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade koolinoorte tervisest ja 
tervisekäitumisest ning neid mõjutavatest teguritest. Anonüümses uuringus oli 25 küsimust noorte 
terviseseisundist, toitumisharjumustest, kehalisest aktiivsusest ja riskikäitumisest. Terviseuuringu 
valimisse kuulusid 11-15-aastased noored. 13-aastastel ja vanematel paluti täiendavalt vastata 
seksuaalkäitumist puudutavale 2 küsimusele, millele vastamine oli vabatahtlik. Sisulistele küsimustele 
olid ette antud valikvastused, lisaks küsiti vastanute vanust, sugu ja kooli nime, kus vastaja hetkel 
õpib.  
 
Uuringus osalejatest olid 64% poisid ja 36% tüdrukud. Vastajate keskmine vanus oli 13,4 aastat. 
Arvestades uuringu valimit, olid enamus vastajad Lasila Põhikoolist (33), 3 vastajat olid Rakvere 
Gümnaasiumi õpilased. 
 
Tervise enesehinnang 
Sissejuhatava küsimusena paluti noortel iseloomustada oma tervist skaalal 1-4, kus 4 oli „väga hea“ ja 
1 oli „väga halb“. 86% vastanutest hindas oma tervist väga heaks või heaks, valdav osa vastanud 
meestest ja naistest. Hindega 1 (väga halb) ei hinnanud oma tervist ükski vastaja. 
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Joonis 30. Rakvere valla koolinoorte iseloomustus oma tervisele (osakaal, %). 

 
Tervisekaebused avaldavad negatiivset mõju nooruki füüsilisele ja emotsionaalsele heaolule ning on 
üheks eluga rahulolu vähenemise põhjuseks vanemates vanuserühmades. Terviseseisundi täpsemaks 
hindamiseks esitati õpilastele küsimused järgmiste tervisekaebuste esinemissageduse kohta: 
peavalu, kõhuvalu, seljavalu, kurbus/masendus, ärrituvus, halb tuju vms. Uuringust selgus, et 
erinevaid valusid ja negatiivset meeleolu on esinenud üle pooltel ankeedi täitnud noortest.  
 

 
Joonis 31. Rakvere  valla koolinoorte tervisekaebuste esinemise sagedus. 

 
Ülekaalulisus noorukieas on diabeedi ja südame-veresoonkonnahaiguste ennustaja hilisemas elus, 
teave ülekaalu levimusest lapseeas aitab prognoosida haiguskoormust täiskasvanueas. Järgmise 
küsimusega paluti koolinoortel anda hinnang oma kehakaalule skaalal 1-5, „liiga kõhnast“ „liiga 
paksuni“. Rakvere valla koolinoored on valdavalt oma kehakaaluga rahul – 65% peab oma kehakaalu 
normaalseks, mõlemad äärmused olid esindatud 3%-ga.  
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Joonis 32. Rakvere  valla koolinoorte hinnang oma kehakaalule. 

 
Tervisekäitumine 

Hommikusöök on päeva olulisim toidukord – see varustab organismi energiaga, et laps saaks hakata 
õppima. Igal hommikul sööb hommikusööki 65% ja lõunasööki 73% vastanutest, hommikusöögi jätab 
vahele 8%, lõunasöögi mittesööjaid vastajate seas ei olnud.  
 

 
Joonis 33. Rakvere  valla koolinoorte hommiku- ja lõunasöögi söömise sagedus. 

 
Puu- ja juurviljad sisaldavad palju vitamiine, mineraalaineid ja kiudaineid, seetõttu on neil nii laste kui 
ka täiskasvanute igapäevases toidus oluline osa. Rakvere valla koolinoorte puu- ja köögivilja söömise 
sagedusega võib igati rahule jääda, sest vaid 13% vastanutest teevad seda harvemini kui kord 
nädalas, mittesöömist ei kinnitanud ükski vastaja.   
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Joonis 34. Rakvere  valla koolinoorte puu- ja köögivilja söömise sagedus. 

 
Uuringus sooviti saada vastust ka küsimusele „Kas oled kannatanud kodus tühja kõhtu toidu 
puudumise tõttu?“. Mitte kunagi pole seda esinenud 87% ehk valdaval enamusel vastajatest, harva 
tühja kõhu kannatamist tunnistas ainult 13% vastanutest.   
 
Terviseprobleemidest on muret tekitav Eesti laste hammaste silmatorkavalt halb seisund, mida saab 
vähemalt osaliselt seostada ka toitumisega. 60% Rakvere valla noortest peseb hambaid üks kord 
päevas, üle ühe korra 27%. 
 

 
Joonis 35. Rakvere  valla koolinoorte hammaste pesemise sagedus. 

 
Vähene kehaline aktiivsus õpilaste kasvu- ja arenguperioodil võib põhjustada mitmetes 
arenguvaldkondades tõsiseid terviseprobleeme. Näiteks inaktiivsuse tagajärjeks pole vaid puudulik 
liigutuslik pagas ja kehatunnetus, vaid ilmnevad ka häired hingamiselundkonnas ja südame-
veresoonkonnas. Ülekaalulisuse ja rasvumise esmaseks põhjuseks on tasakaalu puudumine energia 
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omastamise ja selle kulutamise vahel, mis kaasneb järjest sageneva istuva eluviisiga. 16% vastanud 
koolinoortest ei tegele nädalas kordagi spordiga, kusjuures enamus neist olid meessoost. 
  

 
Joonis 36. Rakvere  valla koolinoorte füüsiline aktiivsus. 

 
Riskikäitumine 
Suitsetamine on Eestis nii noorte kui ka täiskasvanud elanikkonna seas tõsine probleem. 
Tubakatarvitamine on üks olulisemaid haigestumise ja suremusega seotud ennetatavaid terviseriske 
maailmas. Vesipiibu suitsetamise populaarsus on noorukite hulgas viimastel aastatel kasvanud. On 
levinud ekslik arvamus, et vesipiip ei kahjusta tervist, mistõttu vanemad suhtuvad sellesse leebemalt 
või isegi soosivalt. Rakvere valla koolinoortest on suitsetamist proovinud 78% vastanutest, kellest 
omakorda 28% suitsetab erineval määral ka praegu ja need on meesterahvad. Sooliselt on suitsu 
proovinud rohkem mehed ja vesipiipu rohkem naised.  
 

 
Joonis 37. Suitsu ja vesipiipu  proovinute sooline jagunemine. 

 
Noorukite hulgas on laialt levinud alkoholi tarvitamine ja purju joomine, mis tekitavad psühholoogilisi 
ja sotsiaalseid probleeme. Noorte alkoholi tarvitamist seostatakse vigastuste, liiklusõnnetuste, 
enesetappude, depressiooni, õppimisvõime languse, vägivalla, vägistamise ja kaitsmata 
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vahekordadega, millest viimased suurendavad omakorda riski nakatuda HIV-i ja teistesse sugulisel 
teel levivatesse haigustesse. 70% vastanud Rakvere valla noortest on elu jooksul alkoholi proovinud, 
kellest omakorda 38% tarvitavad alkoholi ka praegu – harvemini kui kord nädalas, nendest 29% on 
naisterahvad.  
 

 
Joonis 38. Alkoholi proovinute ja praegu tarvitajate sooline jagunemine. 

 
62% kõigist vastanutest ei ole ennast kordagi elu jooksul purju joonud, ühe korra on seda teinud 22% 
ja kaks või enam korda 16% vastanud Rakvere valla noortest. Vanuseliselt oli ennast purju joonud 
vastajate seas kõige noorem vastaja 11-aastane meesterahvas. 
 

 
Joonis 39. Purju joomise sagedus. 

 
Enamikus maades on kanep illegaalne, samas on see esimene keelatud uimasti, millega noorukid 
tutvust teevad. Vahendajate kaudu on see õpilastele küllalt kergesti kättesaadav. Kanep mõjutab 

eelkõige vaimset tervist – kõrgendatud meeleolu kõrval võib see tekitada ärevus- ja paanikahooge, 
pikaajalisel tarvitamisel kujuneb sõltuvus, mõnel juhul on seda seostatud skisofreenia avaldumisega. 
Kanepist põhjustatud terviserisk võib sõltuda droogi kvaliteedist, sest uimasti illegaalsuse tõttu 
puudub igasugune kontroll selle üle. Küsitluse tulemuste järgi on kanepit suitsetanud 5% vastanud 
noortest. 
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Tervisekäitumine 
Rakvere valla koolinoored on kohusetundlikud pimedal ajal helkuri kasutaja, samuti peetakse 
oluliseks sulgeda autoga sõites turvavöö, seda ka tagaistmel istudes. 
 

 
Joonis 40. Rakvere valla koolinoorte helkuri ja turvavöö kasutamise harjumused. 

 
Uuringus sooviti saada teada, kas vastajate kodudes on töökorras suitsuandur. 95% vastas kindlalt 
„jah“, mis kinnitab noorte teadlikkust suitsuanduri kohustuslikkusest. 
 
Seksuaalkäitumine 
13-aastastele ja vanematele oli küsimustikus lisaküsimus noorte seksuaalkäitumise kohta. Tänapäeva 
ühiskonna aktsepteeriv hoiak abieluvälistele seksuaalsuhetele on kaasa toonud trendi astuda 
seksuaalvahekorda üha nooremas eas. Rahvatervise seisukohalt on oluline anda teismelistele 
küllaldaselt teadmisi, et nad oskaksid end hoida sugulisel teel edasikanduvate haiguste ja soovimatu 
raseduse eest. 5% vastanutest olid olnud seksuaalvahekorras ning kõik olid kasutanud ka kondoomi. 
 

4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 
 
Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse. Elu-, töö- ja 
õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised, bioloogilised) 
peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest. Eelnimetatud 
ohuteguritega puutub inimene kokku kas vahetu kontakti või õhu, vee ja toidu kaudu. Elu-, töö- ja 
õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib ilmneda tihti alles aastate pärast 
(näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja). Sageli mõjutab inimese tervist samal ajal 
mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on keskkonna mõju tervisele kompleksne ning sõltub 
nii keskkonnategurite iseloomust kui ka ajast, mille jooksul nad tervist mõjutavad. 
 

4.1. Keskkonna mõjurid 
 
Joogivesi 
Rakvere vald saab oma vee 34 põhjavee puurkaevust. Tarbitav veekogus on 30 tuhat kantmeetrit 
aastas. Joogivee kvaliteet vastab kehtivatele nõuetele. Tsentraalne veevarustus on Arkna, Järni, 
Veltsi, Lepna, Karitsa, Levala, Lasila, Taaravainu, Tõrma, Tõrremäe külades. 
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Heitvee puhastamine 
Vallas töötab viis reovee puhastusseadet, millest üks puhastusseadet vajab rekonstrueerimist. 
Olemasolevad puhastid katavad kogu valla vajadused. 
 
Õhu saastamine paiksetest saasteallikatest 
Rakvere vallas õhusaastega probleeme ei ole.  
 
Jäätmed ja jäätmekäitlus 
Jäätmekäitluse korraldus Rakvere vallas toimub Rakvere vallavolikogu 30.03.2011. a määruse nr  4 
„Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri“ alusel. 
 
Kõik Rakvere valla majapidamised, ettevõtted ja asutused on suuremal või vähemal määral 
jäätmetekitajad. Jäätmemajanduses on olmejäätmete vedu korraldatud terve valla territooriumil. 
Teenust pakub AS RagnSells ning jäätmed veetakse põhiliselt Ussimäele. Pakendijäätmete 
kogumiseks on paigaldatud 22 kogumiskonteinerit valla erinevatesse piirkondadesse. 
 
Eriliiki jäätmete vastuvõtt on korraldatud Lääne-Viru Jäätmekeskuses. 
 
Muud mõjurid 
Rakvere vald asub n.ö teede ristumispunktis - valda läbib 11 riigimaanteed kogupikkusega 60,50 km. 
Teedevõrgu kogupikkus on ligi 155 kilomeetrit. Liiklusintensiivsus riigimaanteedel suurendab 
jalakäijate ja jalgratturite liiklusõnnetustesse sattumise ohtu. Valla kergliiklusteede pikkus on 7,4 km, 
neist valgustatud 5,1 km. 
 

4.2. Transport ja teedevõrk 
 
Arknalt (üle 10x), Levalalt (üle 10x), Lepnalt (5x) ja Veltsist (2x), Lasila (4x), Karitsa ( 2x) on regulaarne 
bussiühendus maakonnakeskusega (maakonna liinid nr 37 ja 48). Hea ühendus Rakverega, s.o üle 10 
korra päevas on  Arknal ja Levalas, kuid sõidugraafikus on Veltsisse ja Karitsale vaid 1-2 reisi päevas, 
mida on ilmselgelt liiga vähe. Vallasiseselt sõidab koolipäevadel bussiliin nr 23, mis läbib üks kord 
päevas valla lõunapoolsemaid külasid Lasilast Tõrmani ning on ajastatud koolipäeva lõpuga. Mõned 
külad ei ole ühistranspordiga hõlmatud. Õppeaasta kestel tagavad õpilaste ja kohalike elanike 
transpordi õpilasliinid, mida teenindab GoBus AS.  
 
Rakvere vald asub n.ö teede ristumispunktis: valda läbib 11 riigimaanteed, kogupikkusega 60,50 km. 
Valgustatud ja valla poolt korras hoitavad kergliiklusteed on valla territooriumil 7,4 km, neist 
valgustatud 5,1 km.  
 
Tänavavalgustus on alevikes ja suuremates külades. Tänavavalgustust lülitavad sisse-välja 
hämaralülitid vastavalt pimeda aja pikkusele.  
 

4.3. Kuriteod 
 
Kuritegevuse tase Rakvere valla territooriumil on viimasel 6 aastal püsinud suhteliselt stabiilsena, 
erandiks 2010. aasta, kui vallas registreeritud kuritegude arv jõudis 100 alla (kõik kuriteod kokku). 
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Joonis 41. Registreeritud kuritegude arv Rakvere vallas aastatel 2009-2014 (allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet). 

 
Täiskasvanute poolt aastatel 2009-2014 toime pandud kuritegudest toimus kõige enam varavastaseid 
kuritegusid, samuti liikluskuritegusid joobes juhtimise näol. 
 

KarS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Isikuvastased 6 7 5 5 5 6 

   sh kehalised 
väärkohtlemised 

4 7 5 5 5 4 

Varavastased 43 66 43 47 45 33 

   sh vargused 36 60 38 37 33 26 

   sh omastamised 3 1 2 3 3 0 

   sh kelmused 2 4 2 5 7 5 

Avaliku rahu vastu 
(omavoliline sissetung) 

6 8 4 4 5 1 

Rahvatervise 
vastased/narkokuriteod 

0 1 0 0 2 10 

Liikluskuriteod (joobes juhid) 8 7 16 15 9 16 

Muud kuriteod 4 2 6 1 1 6 

Registreeritud kuriteod 
kokku 

67 91 74 72 67 72 

Tabel 14. Rakvere vallas täiskasvanute poolt toime pandud kuriteod aastatel 2009-2014 (allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet). 

 
Ohtlikult kõrge on ka Rakvere valla territooriumil tabatud joobes sõidukijuhtide arv, mis vaatamata 
politsei avalikkuse kõrgendatud tähelepanule ei näita vähenemise märke. 
 

Seadus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Väärteod (liiklusseadus § 224) 18 12 17 14 29 19 

Kuriteod (KarS § 424) 8 7 16 15 9 16 

Kokku 26 19 33 29 38 35 
Tabel 15. Rakvere valla territooriumil tabatud joobes sõidukijuhtide arv (allikas: Politsei- ja Piirivalveamet). 
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4.4. Inimkannatanutega liiklusõnnetused ja tulekahjud 
 
Aastatel 2000-2014 toimus Rakvere valla haldusterritooriumil kokku 106 inimkannatanutega 
liiklusõnnetust, neist 12 korral otsasõit jalakäijale ja 7 korral kokkupõrge jalgrattaga. Nimetatud 
perioodil hukkus liiklusõnnetustes 14 ja sai vigastada 146 inimest. Alates 2006. aastast ei ole valla 
territooriumil registreeritud ühtegi liiklusõnnetust jalgrattaga, alates 2010. aastast on 
liiklusõnnetustes hukkunud ainult 1 inimene. Oma osa selles mängib kindlasti valda uute 
kergliiklusteede rajamine ja nende vastavalt võimalustele valgustamine. Kõige sagedasemad 
liiklusõnnetuste juhtumise kohad Rakvere vallas on Rakvere-Haljala ja Rakvere-Väike-Maarja 
maanteedel. 
 

 
 Joonis 42. Inimkannatanutega liiklusõnnetused, neis hukkunute ja vigastatute arv Rakvere vallas aastatel 
2000-2014 (allikas: Maanteeamet). 

 
Aastatel 2000-2014 registreeriti Rakvere valla territooriumil kokku 316 tulekahju, kõige 
tulekahjurohkemad aastad olid 2002 ja 2004. Suitsuandur on Eestis kohustuslik aastast 2009, selle 
tõhusust kinnitab osaliselt kindlasti ka järgnevate aastate vähenev registreeritud tulekahjude 
statistika. 
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Joonis 43. Päästeteenistuste registreeritud tulekahjud Rakvere vallas aastatel 2000-2014 (allikas: 
Statistikaamet). 

 

4.5. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ja alkoholi müüvad kauplused 
 
Rakvere vald oma alkoholipoliitikat ei ole välja töötanud, otsuste langetamisel ja tegevussuundade 
kavandamisel lähtutakse üleriigilisest seadusandlusest ja poliitikast ning valla arengukavast. 
 
Rakvere  vallas omavad alkoholimüügiluba 2 hulgimüügiladu, 6 kauplust, 2 bensiinijaama ja 2 
toitlustuskohta. Rakvere valla territooriumil asub Põhjakeskus, kus suurima jaekauplusena tegutseb 
RIMI, samuti Bauhof Group AS kauplus, kus müüakse lahjat alkoholi. 
 
Probleeme alkoholi kuritarvitamise ja sellest tulenevate tagajärgedega esineb nii täiskasvanute kui 
noorte seas. Noortele mõeldud ennetusmeetmetena toimivad mitmekesine huviharidus ja vaba aja 
veetmise võimalused, lisaks toimuvad koolides loengud sõltuvusainete mõjust nii noortele kui 
täiskasvanutele.  
 

4.6. Kriisireguleerimisskeemide olemasolu 
 
Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis on ette valmistatud ja võimalik kasutusele võtta , kui 
on vaja tagada kogukonna turvalisus hädaolukorras/kriisiolukorras. Kriisireguleerimise eesmärk on 
tagada inimeste ja vara suurem turvalisus, riigi suurem julgeolek, õnnetustele ja sündmustele 
reageerimise suurem võimekus. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada ja juhtida kohalikku 
elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.  
Omavalitsuse kriisikomisjon toetab selle seadusesätte täitmise võimalikkust erinevate kõrvalekallete 
korral. 
 
Rakvere Vallavalitsus võttis 30.12.2013. a vastu korralduse nr 378 „Rakvere valla kriisikomisjoni 
koosseisu kinnitamine ja ülesannete määramine“. 
 
Rakvere valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse 
korraldamiseks valla territooriumil. Kriisikomisjoni peamised ülesanded on: 

 kriisireguleerimise juhtimine ning korraldamine (oma vastutusalas); 
 elanikkonnakaitse korraldamine; 
 juhtiva ametkonna toetamine sündmustele reageerimisel. 
 kriisi- ja riskikommunikatsiooni korraldamine. 

 

4.7. Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 
 
Lastele ja noortele toimuvad huvitegevuse ringid valla koolide juures, lisaks mänguväljakud, Lepna 
lastetuba, Skatepark aitavad piirkonna lastel ja noortel veeta huvitavalt ja arendavalt vaba aega.  
 
Huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste loomisele ja ülalpidamisele kuluv osakaal Rakvere valla 
eelarvest on iga-aastaselt ca 23%.  
 

4.8. Tervist edendavad lasteaiad ja koolid 
 
Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku näol on tegemist maakondliku huvigrupiga, kes 
tegeleb tervisedendusega eesmärgistatult ja süsteemselt. Eesmärgiks on toetada laste ja 
personali tervist ning heaolu läbi koostöö arendamise ja tugevdamise, tervisliku ja turvalise 
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psühhosotsiaalse ning füüsilise keskkonna loomise, laste vajadustest lähtuvate (terviseteenuste 
kättesaadavuse parandamise ning tervisliku eluviisi kujundamise. 
 
Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustik loodi Eestis 1993. aastal ning selle liikumise eesmärgiks on 
edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja 
füüsilist keskkonda. Tervist Edendavate Koolide liikumise ideoloogia toetab terviseteadlikkuse tõusu 
ning tervisliku eluviisi kujunemist. Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu 
järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast 
tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. 
 
TEL ja TEK võrgustikuga Lääne-Viru maakonnas on liitunud kokku 12 lasteaeda ja 12 kooli, aga nende 
hulgas ei ole ühtegi haridusasutust Rakvere vallast. 
 

4.9. Valla elanike rahulolu-uuring 
 
Terviseprofiili koostamise raames viis Rakvere vallavalitsus ajavahemikul 01.04.-31.05.2015 valla 
täiskasvanud elanike (18+) seas läbi „Rakvere valla elanike rahulolu-uuringu“. Koostatud ankeedi 16 
küsimust olid jagatud 3 rühma: üldandmed, rahulolu valla poolt pakutavate teenustega ja 
subjektiivne tervise enesehinnang. Järgnev analüüs käsitleb Rakvere valla täiskasvanud elanike 
rahulolu valla poolt pakutavate teenustega. Subjektiivse tervise enesehinnangu analüüs on toodud 
terviseprofiili punktis 5.1.  
 
Üldandmed 
60% vastanutest moodustasid mehed, 40% naised. Vanuseliselt oli kõige rohkem vastajaid (73%) 
vanusegrupis 40-64, 24% vastanutest olid 25-39-aastased, vanuses 65+ oli 3%, kõige noorem 
vanusegrupp 18-24 ei olnud esindatud. 50% vastajatest oli kõrgharidus, 40% kesk- või keskeriharidus 
ja 10% alg- või põhiharidus. Rakvere valla 20 administratiivüksusest olid esindatud 60% ehk 12, neist 
kõige arvukamalt Lepna ja Veltsi. 
 

    
Joonis 44. Küsitluses osalenud Rakvere valla administratiivüksused (osakaal, %). 
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50% vastajatest on Rakvere vallas elanud üle 20 aasta ja 20% sünnist saati, mida võib lugeda 
tunnustuseks valla üldisele elukeskkonnale. 
 

 
Joonis 45. Küsitluses osalenute vallakodanikuks olemise staaž (osakaal, %). 

 
Järgnevalt palutigi vastajatel hinnata enda üldist rahulolu Rakvere valla kui elukeskkonnaga skaalal 1-
5. Saadud vastuste jagunemine selgitab osaliselt vallakodanikuks olemise pikka staaži – 90% 
vastanutest on väga rahul ja pigem rahul. 
 

 
Joonis 46. Küsitluses osalenute rahulolu Rakvere valla kui elukeskkonnaga (osakaal, %). 

 
Detailsemalt paluti vastajatel hinnata oma rahulolu kokku 18 teenuse/valdkonnaga Rakvere vallas. 
Enim ollakse Rakvere vallas rahul (hinnangud „väga rahul“ ja „pigem olen rahul“) prügimajandusega 
(93%), vallaametnike tööga (90%), teede ja tänavatega (80%), avaliku korra ja turvalisusega (73%), 
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lasteaedade (64%) ja koolide (63%) tööga. Rahul ei olda Rakvere vallas (hinnangud „pigem ei ole 
rahul“ ja „üldse ei ole rahul“) vaba aja veetmise võimalustega (57%), konstaabli tegevusega (47%), 
noorsootööga (46%), heakorra ja haljastuse ning ühiskondliku transpordiga (44%) ning külaelu 
arenguga (40%).  Etteantud 18-st teenusest/valdkonnas puutus kõige vähem vastajaid kokku 
sotsiaalhoolekande ja turismi korraldusega (50%) ning koolide ja noorsootööga (37%). 
 

 Joonis 47. Küsitluses osalenute hinnang erinevatele teenustele/valdkondadele Rakvere vallas (osakaal, %). 

 
Valdav enamus vastajatest (74%) leidsid, et neil on piisavalt võimalusi kaasa rääkida valla elu 
korraldamisel, ülejäänud vastused jagunesid nende vahel, kelle arvates neil vastav võimalus puudub 
või ei osanud nad küsimusele vastata (võrdselt 13%).  
 
Küsitluse ainukese avatud küsimusena paluti vastajatel esitada oma arvamusi ja ettepanekuid teemal 
– mis on kõige suurem probleem Rakvere vallas, mille vald peab lahendama koheselt. Laekunud 
vastused olid järgmised (muutmata kujul): 

 Kergliiklustee Eesküla ristist Rakvere poole. 

 Info liikumine vallas. Valla leht ja koduleht ei kajasta piisavalt. 

 Kooli bussi liikluse ja kergliikluse Levalasse. 

 Kergliiklustee Rakvere-Haljala maantee äärde, et ka Päide elanikud saaks tervislikku eluviisi 
harrastades (jalutades või rattaga sõites) linnas oma igapäeva toimetusi teha. 

 Lepna kergliiklustee valgustus. 

 Tarvis oleks projektikirjutajatele projektinõustajat. 

 Lepna keskuse edaspidine areng. 

 Vallasisene turvalisus, külade parem tänavavalgustus. 

 Töötamine noortega. 

 Info liikumine vallast kodanikele, parem vallaleht ja koduleht. 

 Tõrma surnuaia prügi. 

 Prügi surnuaias (Tõrma). 

 Noorte vaba aja veetmise võimaluste laiendamine, mänguväljakud (Lepna), kergliiklustee 
valgustus ja pingid (Lepna). 

 Kanalisatsioon (Lasilas) oodatud juba 15 aastat. 
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 Noorte vaba aeg. 

 Noorte tegevuse koordineerimine. 

 Tänavavalgustus ja loodusõpperada Kriidi(?) soosse. 

 Tõrma kabel. 

 Päide vee-kanali probleem. 

 Valgustusega kergliiklustee Arknalt Rakvere linna piirini. 

 

 

5. TERVISLIK ELUVIIS 
 

5.1. Täiskasvanud elanike subjektiivne tervise enesehinnang  
 
Subjektiivset tervise enesehinnangu eesmärgiks oli saada ülevaade vallaelanike üldisest 
terviseseisundist ja tervisekäitumisest. Vastajate profiil on detailselt toodud terviseprofiili punktis 
4.9. 
 
Rakvere valla täiskasvanud elanike tervisliku seisundiga võib igati rahule jääda – 57% vastajatest 
iseloomustas oma tervist hindega „hea“ ja 40% hindega „keskmine“, kokku 97%. Võrdluseks valla 
koolinoorte vastused samale küsimusele -  86% vastanutest hindas oma tervist väga heaks või heaks. 
 

 
Joonis 48. Rakvere valla täiskasvanute tervise enesehinnang (osakaal, %). 

 
Järgnevalt paluti vastajatel hinnata enda füüsilist aktiivsust. Rakvere valla rahvas on üle keskmise 
aktiivne liigutaja – 60% täiskasvanud vastajatest tegeleb liikumisharrastusega mitu korda nädalas. Ka 
valla koolinoored järgivad vanemate eeskuju, sest 27% oli füüsiliselt aktiivne 5-7 päeval ja 57% 1-4 
päeval nädalas. 
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 Joonis 49. Rakvere valla täiskasvanute hinnang enda füüsilisele aktiivsusele (osakaal, %). 

 
Küsitlusest selgus, et 87% vastajate arvates oleks Rakvere vallas vaja korraldada tervisedenduslikke 
infopäevi, koolitusi ja üritusi, 10% arvates aga vajadust ei ole. 
 
Enda arvates toitub kindlasti või enamasti tervislikult 80% vastajatest, 20% valisid vastusevariandi 
„pigem mitte“, kindlalt ebatervislikult toitujaid vastajate seas ei olnud. 
 

  
Joonis 50. Rakvere valla täiskasvanute hinnang enda toitumise tervislikkusele (osakaal, %). 

 
Küsitlusankeedi 3 viimast küsimust puudutasid täiskasvanute poolt turvavahendite – helkur, 
turvavöö, suitsuandur - kasutamist. Kuna samad küsimised esitati ka valla koolinoortele, on 
järgnevalt toodud täiskasvanute ja koolinoorte võrdlusandmed. Kõige suuremad erinevused 
täiskasvanute ja koolinoorte vastustes on pimedal ajal helkuri kasutamise harjumuse osas, kus 
koolinoorte teadlikkust helkuri olulisusest on vaja tõsta. Turvavöö kasutamisel on hoolsad nii 
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täiskasvanud kui koolinoored, vastastikune meeldetuletamine tuleb ainult kasuks. Suitsuandur on 
kodudes 100% täiskasvanud vastajatest, mis ongi rohkem täiskasvanute kohustus hoolitseda selle 
olemasolu ja töökorras oleku eest. 
 

 
Joonis 51. Rakvere valla täiskasvanute ja koolinoorte helkuri kasutamine (osakaal, %). 
 

 
Joonis 52. Rakvere valla täiskasvanute ja koolinoorte turvavöö kasutamine (osakaal, %). 
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Joonis 53. Rakvere valla täiskasvanute ja koolinoorte kodudes suitsuanduri olemasolu (osakaal, %). 

 

5.2. Tervisealase teabe kättesaadavus 
 
Tervisedendustöö raames on Rakvere vald vastavalt võimalustele edastatud elanikkonnale 
tervisedendusliku informatsiooni, terve eluviisi kujundamiseks on läbi viidud spordiüritusi peredele 
ning koostöös teiste ametkondadega on ellu viidud mitmeid projekte. 
 
Tervisealase info levitamisega valla tasandil tegeleb sotsiaalnõunik, maakondlikul tasandil levitab 
tervisealast infot Lääne-Viru Maavalitsuse juures olev spetsialist, kes vahendab infot kohalike 
omavalitsuste tervisedenduse kontaktisikute kaudu. 
 
Peamised tervisealase info levitamise kanalid on valla infoleht, mis ilmub üks kord kuus ja on 
vallaelanikele tasuta. Tervisealase teabe paremale kättesaadavusele aitab kaasa Rakvere valla 
koduleht, kus „Uudiste“ rubriigis avaldatakse perioodiliselt tervisealast infot.  Tervisedenduslikku 
teavet jagatakse pidevalt lasteaedades, koolides, päevakeskustes. 
 

5.3. Tervislikku eluviisi toetavad üritused vallas 
 
Rakvere vald pole iseseisvalt korraldanud tervislikku eluviisi toetavaid sündmusi, kuid on toetanud 
erinevaid projekte vajaliku kaasfinantseerimise osaga. Vald kavatseb jätkata nii uute kui 
traditsiooniliste spordiürituste korraldamise toetamist. Lisaks vallas toimuvatele spordisündmustele, 
võtavad aktiivsed inimesed osa Rakvere linnas, Lääne-Viru maakonnas ja üle-riigiliselt toimuvatest 
spordivõistlustest ja -sarjadest. 
 
Valik Lääne-Viru maakonnas toimuvatest üritustest (allikas: Lääne-Virumaa Spordiliit ja Lääne- Viru 
Maavalitsus): 

 Südamenädal aprillis  

 Väikeprojektid koolides ja 
lasteaedades  

 „Suitsuprii klass” võistluses osalemine  

 Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu 
koolitused  

 Tööealise elanikkonna 
koolitused/seminarid  

 Teavituskampaaniad (TAI)  

 Otsi Ossi - eakate ohutusalased 
teabepäevad  

 Kaitse end ja aita teist – ohutusalased 
koolitused koolides  
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 Ohutusalased perepäevad  

 Eakate ohutuspäev  

 Vinni-Rakvere Talvejooks  

 Tamsalu Suusatalv  

 Tamsalu-Neeruti maraton  

 Tapa emadepäeva liikumispäev  

 Tapa rahvajooks  

 Orienteerumiskolmapäevakud  

 Emumäe jooks  

 Eesti Ööjooks  

 Maakonna jooksusuvi  

 Jaanijooks  

 Rakvere Rattapäevak  

 Annejooks  

 Pärtlijooks  

 Madisejooks  

 Pandivere rattaralli  

 Rakvere Rattamaraton  

 Viru-Nigula Rahvajooks  

 Viitna järve jooks  

 Aaspere-Haljala jooks  

 Rakvere Rahvajooks  

 Jooks ümber Porkuni järve  

 Simuna-Laekvere rahvajooks  

 triatlon Ebavere Kange  

 Reinpauli sügisjooks  

 Struve matk 

 

 

6. TERVISETEENUSED 
 

6.1. Tervishoiuteenused 
 
Lähim haigla asub Rakvere linnas (Rakvere Haigla), kus osutatakse haiglaravi- ja eriarstiabiteenust, 
samuti teenindab valda Rakvere Haigla kiirabibrigaad. Kõrgema tasandi haiglatest on kättesaadavad 
nii Tallinnas kui ka Tartus asuvad haiglad. Transpordiühendus kõigi kolme linnaga on rahuldav. 
Vajadusel osutab vald sotsiaaltransporditeenust.   
 
Rakvere valla elanikke teenindab maakonnas kuni 10 perearsti, perearsti- ja tervisekeskust, 
hambaarsti ega apteeki vallas ei ole. Seega on esmatasandi tervishoiuteenus paremini kättesaadav 
enamikele vallaelanikele Rakvere linnast. 
 
Koolitervishoiuteenust osutatakse Rakvere Haiglaga sõlmitud tervishoiuteenuse lepingu alusel. 
Töötervishoiu-, ämmaemanda- ja koduõenduse teenust vallas ei osutata. Valla eakatele osutatakse 
sotsiaaltöötajate poolt koduhooldusteenust.  
   

6.2. Nõustamisteenused 
 
Lääne-Virumaal on läbi aastate edukalt arendatud kvaliteetseid ja mitmekülgseid 
nõustamisteenuseid, mis valdavalt on koondunud maakonna keskusesse. Nõustamisteenused 
Rakvere linnas: 
 

Asutus Aadress Teenused 

Sotsiaalabikeskus  Ed. Vilde 2 ja Vabaduse 59 sotsiaalnõustamine, eluasemega seotud 
probleemid, koduhooldusteenuse pakkumine, 
vältimatu sotsiaalabi osutamine  

MTÜ Rakvere  
Diakooniakeskus  

Vabaduse 59 Esmatasandi med.abi, nõustamine, öömaja  
 

Rakvere Haigla  
AIDSi kabinet  

Tuleviku 8 HIV-kiirtest, B, C hepatiidi analüüsid  

Mari Viik OÜ  
 

Tuleviku 8 Ambulatoorne psühhiaatriline ja psühholoogiline 
abi  

Noorte  Tuleviku 4 II korrus seksuaalne nõustamine, raseduse ja sugulisel teel  
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Nõustamiskabinet  levivate haiguste ennetamine diagnoos ja ravi  

Virumaa Ohvriabi  
Keskus  

Tallinna 30  
tuba 37  

nõustab hooletusse jäetud ja halvasti koheldud 
inimesi ja kuritöö ohvreid  

Suitsetamisest  
Loobujate  
Nõustamine  

Tuleviku 1  
kopsukabinet  

Nõustamine 

Raseduskriisi  
nõustamine  

Ed. Vilde 2a ja Lõuna põik 1  Raseduskriisi nõustamine  
 

Kliiniline  
psühholoog Inge  
Asi  

Tuleviku 1  
kabinet 30  

stress, kroonilised haigused, depressioon, 
foobiad, söömis- häired, abielu- ja  
suheteprobleemid, sõltuvused  

OÜ Corrigo  
 

Jaama puiestee 6A  
 

sõltuvusprobleemidega isiku ja nende lähedaste 
nõustamisteenus  

Lääne- Viru 
Õppenõustamis-
keskus  

Kreutzwaldi 5  
 

Eripedagoogid, logopeed ja psühholoog: 
individuaalsed nõustamised, haridusasutustes 
nõustamised kohapeal, võrgustikutöö, loengud  

Virumaa Naiste 
Tugikeskus  
 

www.virunaistetugi.ee 
56297745;  
Varjupaiga aadress on 
salastatud. 

Tugikeskus pakub Lääne-Virumaal erinevaid 
tasuta teenuseid: esmane nõustamine, 
psühholoogilist nõustamist, juriidilist nõustamist, 
varjupaiga teenust.  

Tabel 16. Nõustamisteenused Lääne-Virumaal (allikas: Lääne- Viru Maavalitsus). 
 
Vastavalt eelarvelistele võimalustele kompenseerib vald nõustamisteenuse maksumust. Rakvere 
vallas osutatakse sotsiaalse toimetuleku nõustamist valla sotsiaaltöötajate poolt.  
 
Lisaks maakondlikele nõustamisteenustele on võimalik abi leida riiklikest interneti, telefoni jm 
nõustamise teenustest. Olemas on mitmed veebipõhised tasuta võimalused e-nõustamiseks: 
http://www.tugi.ee - karjäärinõustamine, võlanõustamine, ettevõtlusalane nõustamine, 
psühholoogiline, tööseadusandlusalane, tööturuteenuste alane nõustamine; 
http://www.sinamina.ee/e-noustamine - laste kasvamine ja kasvatamine, suhted peres, tööl, kodus, 
koolis; 
http://www.rasedus.ee/noustamine/e_noustamine - raseduskriisi nõustamine. 
Kättesaadavad on üleriigilised usaldus- ja nõustamistelefonid (usaldustelefon, perearsti nõuande, 
laste sotsiaalabi, mürgistusteabe, osteoporoosi, raseduskriisi nõustamise, noorte nõuande, vähi 
nõuande, keskkonnaohutuse telefonid jne). 
 
 

7. TERVISETEGURITE ANALÜÜS, EESMÄRGID JA MEETMED 
 
Käesolevas peatükis tuuakse ära valla tervisetegurite hindamise analüüsimisel ja terviseprofiili 
koostamiseks korraldatud seminaril ilmnenud peamised probleemid rahva tervisele. Seejärel on 
püstitatud valdkonniti eesmärgid ning pakutud välja võimalikud meetmed eesmärgi saavutamiseks 
ja/või selle poole liikumiseks. 
 
Üldandmed 
Probleemid: 

 Rakvere valla rahvastik on aastatel 2000-2015 kahanenud 10,3% ehk 244 inimese võrra. 

 Suhteliselt kõrge eakate (vanuses 65+) osakaal valla elanikkonnast (16%, kasv võrreldes 2000. 
aastaga ca 5%). Vanemaealiste seas on meeste osakaal tunduvalt väiksem (mehi 38% ja naisi 
62%). 

 1991-2011 aastate jooksul on valla loomulik iive negatiivne. 
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 2000-2014 perioodi jooksul on rändesaldo vallas üldiselt negatiivne, 2014. aastal oli 
sisserännanuid 10 võrra rohkem väljarännanutest.  

 2000-2014 on valla eelarvetulu ja tulumaks elaniku kohta üldiselt tõusnud, kuid see on siiski 
ebapiisav kõigi vallapoolsete kohustuste täitmiseks ja kõrge kvaliteediga teenuste 
tagamiseks. Mõlemat näitajat on mõjutanud elanike vähenemine vallas. 

 
Valdkonna eesmärk: Jätkusuutlik vald, paikne elanikkond. 
 
Võimalikud meetmed: 

 Toetada laste sündi ja tagada vajalike teenuste (alus-, alg- ja põhihariduse) kättesaadavus 
ning kõrge kvaliteet. 

 Ettevõtluskeskkonna reklaamimine ja soodustamine. 
 
Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
Sotsiaalse sidususe all mõistetakse ühiskonna võimet tagada iga oma liikme heaolu, ületades 
sotsiaalset lõhestumist ja vältides tõrjutust. Sidususel on otsene seos tervisega – mida suurem on 
sidusus, seda paremad on ka tervisenäitajad. Võrdsed võimalused ja võrdne ligipääs teenustele 
suurendavad sotsiaalset turvalisust ja sidusust ning parandavad tervisenäitajaid. Peamiste 
riskirühmadena võib välja tuua miinimumpalga saajaid, üksikvanemaid, töötuid (sh pikaajalised 
töötud) ja alkoholiprobleemidega peresid. 
 
Probleemid: 

 2014. aastal oli maksumaksjate osakaal valla elanikkonnast 41% (862 inimest). 

 Miinimumpalga saajad on potentsiaalses vaesusriskis elavad inimesed. 21% tööl käivatest 
elanikest saab miinimumpalka (nende osakaal on püsinud suhteliselt stabiilsena).  

 Rakvere valla registreeritud töötuse määr on jätkuvalt üle majanduslanguse eelse taseme. 

 Rakvere vallas oli kuukeskmine brutotulu madalam kui Lääne-Viru maakonna ja Eesti 
keskmine. 

 Ülalpeetavate määr on perioodil 2000-2014 järjest langenud, püsides käesoleva ajani allpool 
Lääne-Viru maakonna näitajat, kuid 2013. aastal alanud järsu tõusu tõttu ületas 1,8 
protsendipunkti võrra perioodi alguse näitajat.  

 Töövõimetuspensionäride arv on vallas aastatel 2003-2014 tõusnud 3,2 korda, samal ajal 
Eestis 1,8 ja Lääne-Viru maakonnas 1,9 korda. 

 Puudub vallakeskus. 

 Puudub motivatsioonisüsteem. 

 Vaba aja ja terviseteenuste sidumatus (Lepna). 
 
Valdkonna eesmärk: Aktiivse elustiiliga sotsiaalselt sidus elanikkond, kaasatud kogukonnad, võrdsed 
võimalused. 
 
Võimalikud meetmed: 

 Kodanikuühenduste omavahelise koostöö suurendamine ja otsustusprotsessidesse 
kaasamine. 

 Toetada koostöö- ja toetusvõrgustike ja huvialaühenduste tegevust, inimeste omaalgatust 
ning luua sotsiaalset aktiivsust soosiv keskkond. 

 Kaasata avalikele ja heakorratöödele töö kaotanud isikuid. 

 Toetada vaesusriski sattunute toimetulekut. 

 Rakvere valla Facebook-konto loomine. 
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Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 
Lapse- ja noorukieas pannakse alus inimese terviseteadlikkusele ja tervist säästvale käitumisele. 
Tervist mõjutavad peresuhted, kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, 
lasteaia- ja koolikeskkond, samuti üldine sotsiaalmajanduslik keskkond, sh haridus- ja 
tervishoiusüsteemi korraldus ning töötus ja vaesus. Suurt mõju avaldab lastele neid ümbritsev 
sotsiaalne võrgustik, vanemate, vanavanemate ja sõprade eluviis ja käitumine. Lapse ja noore tervise 
ja arengu kujunemist tuleb käsitleda koosmõjus perekonna ja keskkonnaga, kus laps suurema osa 
ajast viibib. Investeering haridusse võrdub investeeringuga tervisesse. Koolil ja lasteaial ning seal 
toimuval on oluline roll lapse väärtushinnangute, sotsiaalsete oskuste, tervise ja toimetuleku 
kujunemisel. 
 
Probleemid: 

 2000-2015 on valla 0-19 aastaste elanike arv vähenenud 21,8% ehk arvuliselt 650-lt 508-ni. 

 Laste arv Lasila Põhikoolis on vähenenud alates 2009. aastast 29%. 

 Esineb koolikohustuse mittetäitjaid ja õigusrikkujaid. 

 Inimressursi puudus (spetsialistide pikad järjekorrad). 

 Aktiivse vaba aja veetmise võimalusi tuleks rohkem ära kasutada (Lasila Noortekeskuse 
rakendamine, laste mänguväljakute uuendamine, eestvedaja-projektijuhi puudumine). 

 Liiklusturvalisus (Lepna parkimine) 

 Laste vähene teadlikkus, ennetamine ja kaasamine. 

 Tubaka tarvitamine. 
 
Valdkonna eesmärk: Laste tervislik ja turvaline areng, terviseteadlikud aktiivsed lapsed, noored ja 
lapsevanemad. 
 
Võimalikud meetmed: 

 Mõjutusvahendite aktiivsem kasutamine noorte õiguskuulekuse tagamiseks koostöös kooli, 
alaealiste komisjoni ja noorsoopolitseiga.  

 Võtta tööle Lasila noortekeskuse perenaine. 

 Olemasolevate ressursside ärakasutamine (Lepna kergliiklustee ja skatepark). 

 Parkla rajamine Lepnale. 

 Õigusrikkujate mõjutamine sobivate teenuste ja seadusest tulenevate vahenditega. 
 
Tervislik elu-, õpi ja töökeskkond 
Tervislik elu-, töö- ja õpikeskkond on ühtviisi oluline nii lastele, tööealistele kui eakatele valla 
elanikele. Elu-, töö- ja õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised, 
bioloogilised) peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest. 
Eelnimetatud ohuteguritega puutub inimene kokku kas vahetu kontakti või õhu, vee ja toidu kaudu. 
Samuti võib kontakt ohuteguritega toimuda teiste inimeste või ka loomade kaudu. Ohutegurite 
negatiivne mõju võib ilmneda tihti alles aastate pärast. Sageli mõjutab inimese tervist samal ajal mitu 
keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on keskkonna mõju tervisele kompleksne ning sõltub nii 
keskkonnategurite iseloomust kui ka ajast, mille jooksul nad tervist mõjutavad. Lisaks lastele on 
keskkonnamõjudele kõige vastuvõtlikumad rasedad ja vanurid. 
 
Probleemid: 

 Päide küla suvilate piirkonnas puudub ühiskanalisatsioon ja –vesi. 

 Vallas puuduvad supluskohad. 

 Tööstuse ja reoveepuhasti väike õhusaaste. 

 Isetekkelised prügimäed metsas. 

 Hulkuvad kassid ja koerad. 

 Ühistranspordi madal intensiivsus. 
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 Veltsis, Lepnal ja Arknal kulgeb koolitee üle sõidutee, puudub ülekäigurada. 

 Liikluseeskirjade rikkumiste kasv. 

 Alkoholi müük tanklates. 

 Spordiväljakuid ja terviseradasid on vallas vähe. 

 Veltsi Lasteaed-Algkooli kitsad tingimused. 
 
Valdkonna eesmärk: Tervist toetav ning turvaline õpi-, elu- ja töökeskkond. 
 
Võimalikud meetmed: 

 Omavalitsustevaheline koostöö alkoholi müügi piiramiseks tanklates. 

 Keskkonna järelevalve töölerakendamine koostöös teiste omavalitsustega. 

 Veltsi Lasteaed-Algkooli ja külakeskuse juurdeehitus. 

 Inimeste teadlikkuse tõstmine (keskkond, lemmikloomade hooldamine). 
 
Tervislik eluviis 
Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, teadlikkus, 
oskused ja 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. On vaja suurendada inimeste 
teadlikkust tervislikust käitumisest ja enda valikute tervislikkusest, et elada kauem, tervemana ning 
täisväärtuslikumalt. 
 
Probleemid: 

 Subjektiivne tervisehinnang ja füüsiline aktiivsus on tugevas negatiivses korrelatsioonis eaga, 
muutes eakad inimesed võimalikuks riskirühmaks. 

 Rahaliste vahendite nappus tervislikku eluviisi toetavate sündmuste korraldamise 
toetamiseks. 

 Terviseürituste info ei jõua elanikeni, vähene osavõtlikkus. 

 Tervislikku toitumist takistab majanduslike võimaluste puudumine. 

 Kergliiklusteedel puuduvad valgustus, pingid ja atraktsioonid. 

 Sõltuvusainete tarbimisega kaasnevad terviseriskid ja kaaselanike häirimine. 

 Ükskõikne suhtumine helkuri kasutamisse. 
 
Valdkonna eesmärk: Füüsiliselt aktiivse elustiiliga, tasakaalustatult toituv ja terviseteadlikult käituv 
valla elanikkond. 
 
 
Võimalikud meetmed: 

 Tegevusjuhi või projektijuhi värbamine. 

 Tugevad ja tegusad külaseltsid-kogukonnad, nende eestvedajate märkamine ja 
tunnustamine. 

 Tervisliku toitumise teadlikkuse tõstmine. 

 Uute kergliiklusteede rajamiseks võimaluste leidmine projektide näol. 

 Rakendada tööle Lasila noortekeskuse jõusaal. 

 Toetada jätkuvalt noorte huvi- ja sportlikku tegevust. 

 Pakkuda välja motivaatoreid sportimiseks (auhinnad, põnevus, kambavaim). 

 Politsei informeerimine probleemsetest isikutest ja kohtadest (elanike poolt probleemi 
märkamine). 

 Jagada valla meenetena helkureid. 
 



RAKVERE VALLA TERVISEPROFIIL JA TEGEVUSKAVA 2015-2020  

 

 55 

Terviseteenused 
 
Probleemid: 

 Enamik nõustamisteenuseid on kättesaadavad maakonna keskuses. 

 Eriarstide vastuvõtule pikad järjekorrad. 

 Terviseteenuse projektid ei ole järjepidevad.  
 
Valdkonna eesmärk: Kõigile valla elanikele on tagatud esmatasandi arstiabiteenus ja juurdepääs 
eriarsti ning rehabilitatsiooniteenustele. 
 
Võimalikud meetmed: 

 Toetada terviseteenuse projektide elluviimist, kaasates sellesse vabaühendusi. 
 
 

8. TEGEVUSKAVA 
 

Tegevus Tähtaeg Täitja 

Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Kodanikuühenduste omavahelise koostöö 
suurendamine ja otsustusprotsessidesse kaasamine 

Pidev Arenduskonsultant 

Koostöö- ja toetusvõrgustike ja huvialaühenduste 
tegevuste, inimeste omaalgatuse ning sotsiaalset 
aktiivsust soosiva keskkonna loomise toetamine 

Pidev Arenduskonsultant 

Info liikumise parandamine vallas Pidev Arenduskonsultant 

Töö kaotanud isikute kaasamine avalikele ja 
heakorratöödele 

Pidev Sotsiaalnõunik 

Valla kodulehe ja vallalehe arendamine 2016 Projektijuht 

Rakvere valla konto loomine Facebook’is ja Twitter’is 2016 Projektijuht 

Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Lasila noortekeskuse perenaise töökoha loomine 2015 Vallavanem 

Vallasiseste vabaajaja sportimise võimaluste 
arendamine kõikidele elanikegruppidele 

Pidev Vallavanem 

Multifunktsionaalsete keskuste rajamine 2020 Vallavanem 

Mänguväljakute ja puhkekohtade rajamine ja 
parendamine 

2020 Vallavanem 

Koostöös noorsoopolitseiga ja teiste 
institutsioonidega  preventiivse töö korraldamine 
koolides; süsteemse alkoholi, suitsetamise, 
narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuse korraldamine 
noorte seas 

Pidev Arenduskonsultant, 
sotsiaalnõunik, 
koolid 

Tervislik elu-, õpi ja töökeskkond 

Omavalitsustevaheline koostöö alkoholi müügi 
piiramiseks tanklates 

2016 Vallavanem 

Alternatiivsete õppemeetodite (sh õuesõpe, 
õppekäigud jt) toetamine 

Pidev Koolid 

Koolide rekonstrueerimine ja parendamine Pidev Vallavanem 

Parklate rajamine keskustesse 2020 Korteriühistud 

Inimeste keskkonna- ja lemmikloomade hooldamise 
alase teadlikkuse tõstmiseks ürituste ja koolituste 
korraldamine 

Pidev Koolid, 
vabaühendused   
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Tervislik eluviis 

Tegevusjuhi või projektijuhi värbamine 2015 Vallavanem 

Elanike terviseteadlikkuse tõstmine (terviseõpetusele 
suurem tähelepanu, “Suitsuprii vald” projekti 
käivitamine, spetsialistide loengud erinevatele siht- ja 
vanusegruppidele koostöös MTÜ’dega jms) 

Pidev Projektijuht, 
vabaühendused 

Külaseltside ja kogukondade eestvedajate märkamine 
ja tunnustamine 

Pidev Vallavanem 

Kergliiklusteede rajamine ja arendamine 2020 Vallavanem 

Lasila noortekeskuses jõusaali avamine 2015 Vallavanem 

Turismikeskuste (Arkna, Lasila) väljaarendamine 2020 Vallavanem (Lasila) / 
eraomanik (Arkna) 

Spordivõistluste korraldamine Pidev Projektijuht, koolid, 
vabaühendused   

Valla meenetena helkurite jagamise kampaaniate 
korraldamine koostöös ettevõtjate ja 
vabaühendustega 

Pidev Arenduskonsultant 

Terviseteenused 

Koostöös vabaühendustega terviseteenuste 
mitmekesistamiseks erinevate projektide läbiviimine 

Pidev Arenduskonsultant, 
sotsiaalnõunik 

Tabel 17. Rakvere valla terviseprofiili tegevuskava. 
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