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HEA LUGEJA! 

Käesolev dokument koondab endas Nõo valla elanike tervise ning seda mõjutavate tegurite 

statistikat ning tervise- ja muude valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamusi ja infot valla 

elanike tervisenäitajate kohta.  

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

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

erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning tervisemõjude 

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

koostamise põhiline eesmärk on juhtide tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste 

tervisemõjudele ning tagada temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse. Lisaks 

aktiviseerib terviseprofiil ning selle koostamise protsess kogukonna liikmeid tegutsema 

paremate tervisetulemuste saavutamisele. 

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

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

valdkondade spetsialistidele, poliitikutele kui ka otsustajatele. Terviseprofiili abil saame 

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

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

parendamist võimaldavad tegevused ning edendada valdkondadevahelist koostööd. 

Terviseprofiili kaudu on võimalus muuta tervise teemat nähtavamaks ning tuua seda 

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

Allikas: Terviseinfo.ee 

Järgnevad leheküljed tutvustavad Nõo valla üldandmeid ning seejärel on välja toodud 

erinevad tervise ning tervisekäitumisega seonduvad indikaatorid ning jooniste abil statistika. 

Allolevates joonistes on kasutatud Eesti Statistikaameti andmebaasi andmeid ning seal välja 

toodud rahvaarvu ning statistilisi andmeid. Eraldi on välja toodud rahvastikuregistri andmed 

rahvaarvu kohta, kuid jooniste tegemisel neid ei ole kasutatud, et säilitada andmete allika 

ühtsus. Käesolev profiil on valminud Nõo vallavalitsuse, Nõo tervisemeeskonna ning 

Tartumaa tervisetoa koostöös. Ühtseks dokumendiks on andmed kogunud ja koondanud Aili 

Vesselov.  
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1. ÜLDANDMED   

1.1 LÜHIISELOOMUSTUS  

Nõo vald paikneb Tartu maakonna keskosas, jäädes Tartu linnast edelasse. Läänes piirneb 

vald Elva linnaga, Konguta ja Rõngu vallaga. Põhjas asuvad Puhja ja Tähtvere ning 

idas Ülenurme ja Kambja vald. Väikeses ulatuses on lõunas valla naabriks Palupera 

vald Valgamaal. Nõo valla pindala moodustab 5,6% Tartumaa ja 0,4% Eesti pindalast. Pindala 

järgi on Nõo vald kahekümne kahe Tartumaa kohaliku omavalitsuse üksuse seas suuruselt 

kuues. Vallas on 20 küla ja 2 alevikku. Valla administratiivkeskus ja olulisem kohalik 

tõmbekeskus asub Nõo alevikus. 

Nõo valda läbivad kirde-edela suunal Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee ja Tartu-Valga raudtee. 

Vallakeskusest 7 km kaugusel asub Ülenurme lennuväli. Vallakeskusest on Tartusse 17 ja 

Elvasse 10 kilomeetrit.   

Nõo valla tuntuimad äriühingud on Nõo Lihatööstus, kommivabrik Cautes, Eestis 

ainulaadsena delikatessjuustu pakkuv taluettevõte Luke farmimeierei. 

Nõo vallas asub Tartu Observatoorium, mis on rahvasuus tuntud Tõravere 

observatooriumina. 

Nõo valla lipp on vapilipp. Sinise kanga vardapoolsel osal on valge kiriku viiluväli koos 

torniga. Pisut tornist kõrgemal on kummalgi pool torni üks kollane kaheksaharuline täht. 

Nõo valla vapp on Tartu maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Nõo valla vapp. Sinisel kilbil 

selle alumisest servast tõusev hõbedane kiriku viiluväli koos torniga; saatena kaks 

kaheksaharulist kuldset tähte - 1+1  

 

 

 

 

 

 

 

              Nõo valla vapp                                                                             Nõo valla lipp 
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1.2 PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS 

Nõo valla pindala on 169.09 km ². 

Asustustihedus on inimeste arv ruutkilomeetri kohta. Statistikaameti andmetel on 2014. 

aastal Nõo valla aasta keskmine rahvaarv (arvestades rännet) 4016 inimest, mis annab 

asustustiheduseks 23,77 inimest ruutkilomeetri kohta.                   Joonis 1: 

Kõrval oleval joonisel on näha Nõo 

valla asustustiheduse ruutkaarti, 

millel joonistuvad selgelt välja 

tihedamini asustatud piirkonnad. 

Kõige tihedamini on asustatud valla 

keskus, Nõo alevik, kus elab 1532 

inimest (1. jaanuar 2015, 

Rahvastikuregistri andmetel). Samuti 

on tihedasti asustatud Tõravere 

piirkond, Luke ja Meeri külade 

ümbrus.  

Asustustihedus koos kirjeldusega 

aitab hinnata keskkonnast 

tulenevaid riske ja paremini 

kavandada/planeerida 

tervisesekkumisi arvestades 

omavalitsuste elanike konkreetset elukohta.  

Nõo valla asustustihedus on aastate lõikes kõikunud. All oleval graafikul 1 on selgelt välja 

joonistunud majanduslanguse eelne kerge tõus asustustiheduses ning seejärel alanud langus 

asustustiheduses. Raskemal perioodil on elanikud suure tõenäosusega kolinud Tartu linna 

või linnalähedale, kus töökohtade arv ning valik on suurem. Viimasel kolmel aastal on langus 

olnud aga üsna stabiilne. 

 

Graafik 1: Nõo valla asustustihedus aastate lõikes (2000 – 2014) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabelid RV0282 ja RV0291 
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1.3 TERVISESPETSIALISTI AMETIKOHA JA KOHALIKU TERVISEKOMISJONI 

OLEMASOLU  

Nõo vallas on vallavalitsuse korraldusega nr 210 (29.04.2015) moodustatud 

tervisemeeskond. Meeskond on 15-liikmeline ning sinna kuuluvad üle valla erinevate 

asutuste esindajad ning elanikud, kes on huvitatud tervist toetava elu- ja mõtteviisi 

arendamisest Nõo vallas. 

Tervisemeeskonna ülesanneteks on: 

 rahvaspordi populariseerimine 

 terviseteadlikkuse tõstmiseks vajalike tegevuste korraldamine 

 rahvatervise edendamiseks vajalike tegevuste elluviimine 

 terviseriskide maandamiseks vajaliku ennetustöö korraldamine 

 osalemine terviseprofiili koostamise protsessis 

 terviseprofiili juurde kuuluva tegevuskava elluviimise korraldamine 

 teised tegevused, mis tulenevad rahvatervise arengukava elluviimisest Nõo vallas. 

Tervisemeeskonna esimene ülesanne on olnud vajalike andmete kogumine valla 

hetkeolukorra kaardistamiseks käesoleva terviseprofiili koostamiseks. 

Tervisemeeskond aitas läbi viia 30.04.2015 perepäeva, kus oldi väljas tervisetelgiga; viidi läbi 

küsitlust inimeste hinnangu saamiseks oma terviseseisundi, toitumise ja  terviseteadlikkuse 

kohta ning  jagati teabematerjali koos selgitustega.  

Aasta 2015 juuni seisuga Nõo vallas tervise spetsialisti ametikoht puudub.   
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2. RAHVASTIK 

Nõo vallas elab 1. jaanuar 2015 seisuga rahvastikuregistri andmetel kokku 3965 elanikku.  

Tabel 1: Külad Nõo vallas ning sealsete elanike arv 

ASULA Elanike arv ASULA Elanike arv 

Aiamaa küla  83 Luke küla 315 

Altmäe küla 35 Meeri küla 313 

Enno küla 9 Nõgiaru küla 241 

Etsaste küla 52 Sassi küla 37 

Illi küla 142 Tamsa küla 64 

Järiste küla 50 Unipiha küla 67 

Keeri küla 38 Uuta küla 70 

Ketneri küla 16 Vissi küla 220 

Kolga küla 75 Voika küla 204 

Kääni küla 38 Nõo alevik 1532 

Laguja 34 Tõravere alevik 276 

Allikas: KOV, 22.01.2015 seisuga (http://nvv.kovtp.ee/tutvustus-ja-asukoht) 

 

2.1 RAHVASTIK JA AASTAKESKMINE RAHVAARV 

Aastakeskmine rahvaarv näitab inimeste arvu paikkonnas, mille profiili koostatakse. 

Käesolevas profiilis on kasutatud Eesti Statistikaameti andmebaasi andmeid nii rahvastiku 

(arvestades rännet) kui ka muude indikaatorite arvutamiseks. Enamasti kasutatakse kohaliku 

omavalitsuse teenuste ja eelarve planeerimisel rahvastikuregistri andmeid, mis näitab, kui 

palju on vallas registreeritud elanikke, kellel on õigus KOVi teenustele, kuna on nö sisse 

kirjutatud. Statistikaameti rahvaarv on rahvaloenduse, sündimuse, suremuse ja rände 

statistika põhjal arvutatav rahvaarv, mis näitab vallas tegelikkuses elavat rahvastikku.  Kuna 

terviseprofiili eesmärk on kirjeldada KOV olukorda statistilisest vaatevinklist, siis kasutatakse 

käesolevas profiilis Statistikaameti andmebaasi rahvaarvu, mis arvestab rännet (tabel 

RV0282) ning kõik profiili indikaatoriteks olevad kordajad arvutatakse selle aastakeskmise 

rahvaarvu põhjal. 

All olev graafik on koostatud aga rahvastikuregistri ja vallavalitsuste andmete põhjal ja 

näitab, et aastatel 2005 – 2008 on Nõo valda registreeritud elanike arv olnud tugevasti 

tõusujoonel. Majanduslanguse perioodil on elanike arvu kasv stabiliseerunud ning kasv on 

olnud igal aastal vaid mõne elaniku võrra. Nõo valla rahvaarvu muutus 2005 võrreldes 2014 

http://nvv.kovtp.ee/tutvustus-ja-asukoht
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on olnud 141 elanikku. Majanduskasvu perioodil toimunud sisserände tõus on tänaseks 

stabiliseerunud. 

 

Graafik 2: Aastakeskmine rahvaarv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: KOV 

Graafik nr 3 on aga koostatud Eesti Statistikaamet andmebaasi andmete põhjal, mis on 

rahvaloenduse, sündimuse, suremuse ja rände statistika põhjal arvutatav rahvaarv.  

Graafikult on näha majanduslanguse eelne rahvaarvu kasv, mis kestis kuni 2008 aastani ning 

on jätkunud langusega. Viimased kolm aastat näitab stabiliseerumist.  

 

Graafik 3: Aastakeskmine rahvaarv Nõo vallas 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282 

 

2.2 RAHVASTIKU SOO-JA VANUSJAOTUS  

Antud indikaator võimaldab hinnata sihtgruppide suurust ja nende muutusi ning annab 

võimaluse analüüsida muutuste põhjusi ning  planeerida sobivaid tegevusi sihtgruppide 

tervise parandamiseks. Samuti aitab indikaator uute tervist toetavate tegevuste 

kavandamisel ja pikema perspektiivi prognooside tegemisel.  
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Järgnevate graafikute koostamisel ja ka edaspidi on kasutatud Eesti Statistikaameti 

andmebaasi andmeid, et säilitada andmete ühtsus.  

Aastakeskmine naiste arv on igal aastal olnud Nõo vallas suurem võrreldes meestega. 

Viimastel aastatel on aga meeste ja naiste arvu vahe vähenenud. Kui aastal 2002 elas Nõo 

vallas 190 naist rohkem kui meest, siis aastal 2014 on naiste arv 60 võrra suurem.  

 

Graafik 4: Nõo rahvaarvu muutus meeste ja naiste lõikes aastatel 2000 - 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282 

 

Rahvastikupüramiid peegeldab 

rahvaarvus ja rahvastiku kooseisus 

toimuvaid muutusi. Joonis 3 

kirjeldab Nõo valla. rahvastikku 

vanuse ja soo lõikes. Joontega on 

välja toodud ka Eesti näitajad, mis 

moodustavad sarnase kuju Nõo 

valla rahvastikupüramiidiga. 

Selgelt on näha, et kõige rohkem 

on vallas inimesi vanuses 40-44 

aastat, kõige vähem aga vanuses 

30 -34. Positiivsena võib välja tuua 

noorte naiste arvu vanuses 20-24.  

Joonis 3 

 

Järgneval joonisel on võrreldud  rahvastiku soolist ja vanuselist jaotust aastatel 2005 ja 2015. 

Selge erinevus joonistub välja 2005 aasta noorte, 15 – 19 aastate seas, mil noorte arv oli 

võrreldes teiste vanusegruppidega märkimisväärselt suurem. Tänaseks on vanusegruppide 



 

10 

arv ühtlustunud. Suure tõenäosusega põhjustas majanduslangus just noorte tööealiste 

lahkumise vallast.  

Statsionaarne (heinakuhja 

kujuline) püramiid näitab reeglina 

stabiilsuse ja arenenud ühiskonna 

väljakujunemist. Sündimus on 

suremusega tasakaalus ja 

keskmine eluiga üsna pikk, 

mistõttu elanike arvu kahanemine 

toimub kõrges eas suhteliselt 

lühikesel ajavahemikul. Selline 

püramiid iseloomustab mõningaid 

maailma juhtriike, näiteks USAd ja 

Kanadat. Aluselt kahanev 

(kuusepuu või rombi kujuline) 

rahvastikupüramiid näitab aga 

sündimuse järsku langust ning 

vanemaealiste osakaalu 

suurenemist. Seda tüüpi 

rahvastikupüramiide esineb väga 

paljudel niinimetatud arenenud 

arengumaadel, sealhulgas ka Balti 

riikides ja Venemaal ning on täna  

iseloomulik ka Eestile.  

Nõo valla püramiidi kuju aastal 2015 on pigem nende kahe vahepealne etapp. Hetkel ei ole 

veel valla elanike vanuseline jaotus jõudnud nö IV etappi, kuid arvestades pigem negatiivset 

iivet (peatükk 2.5), on see sinnapoole liikumas.  

 

2.3 Rahvastiku rahvuslik jaotus  

Rahvus võib oluliselt mõjutada indiviidi võimalusi heale tervisele ja/või põhjustada 

ebavõrdsust elanike tervises. Antud indikaator aitab kavandada ja planeerida tegevusi (sh. 

terviseteenuseid), arvestades kultuurilist eripära, keeleoskust ja sotsiaalset integreeritust.  

Järgnevas tabelis on välja toodud erinevate rahvuste arv Nõo vallas ning nende rahvuslik 

päritolu. Kõige enam elab Nõo vallas vene rahvusest muukeelset elanikkonda, moodustades 

kogu elanikkonnast 2,8%. Samuti elab Nõo vallas 26 soomlast ning 11 ukrainlast. Ülejäänud 

rahvuste arv jääb alla 10ne elaniku. Võrreldes Eesti keskmise venelaste protsendiga 

rahvastikust (25%) ja Tartu maakonna keskmisega (12%), on Nõo valla protsent üsna väike. 
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Samuti on madal ka teiste rahvuste osakaal kokku elanikkonnast (tabeli andmed on kogutud 

Nõo vallavalitsusest, millest tuleneb ka elanike arvu erinevus). 

RAHVUS ARV RAHVUS ARV 

Eestlane 3512 Moldovlane 2 

Bulgaarlane 3 Mustlane 1 

Ingerisoomlane 3 Poolakas 1 

Inglane 2 Rumeenlane 1 

Itaallane 1 Sakslane 6 

Jaapanlane 1 Soomlane 26 

Juut 4 Ukrainlane 11 

Kreeklane 1 Ameeriklane 1 

Leedulane 1 Valgevenelane 1 

Lätlane 1 Venelane 110 

Mari 5 Andmed puuduvad 284 

Tabel: Rahvuslik jaotus Nõo vallas 01.05.2015 seisuga 

Allikas: KOV 

 

2.4 RÄNNE  

Kõige mõistlikum on valla rännet analüüsides vaadata nii sisserännanute kui ka 

väljarännanute arvu aastas (nii välisriigis, kui eesti-siseselt kokku) ning samuti analüüsida 

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

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

väljarännanute vahe 1000 elaniku kohta. 

Esimene graafik kirjeldab konkreetselt sisse ja välja rännanud inimeste arvu, kus on selgelt 

näha sisse- ja väljarännanute osakaalu erisused.  

 

Graafik 5: Elanike ränne Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RVR01 

Järgmine graafik kirjeldab rändesaldot, ehk sisse- ja väljarännanute vahet 1000 elaniku 

kohta. Graafikul on võrreldud Eesti näitajaid Nõo rändesaldoga. Võrreldes meie riigi 
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keskmise rändesaldoga on Nõo positiivselt plussis. Vaid mõnel aastal on väljarännanud 

elanike arv suurem sisse rännanutest. Meie riigi keskmine on aga pigem vastupidine.  

 

Graafik 6: Rändesaldo üldkordaja Nõo vallas ja Eestis aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RVR01 

 

2.5 ELUSSÜNDIDE ARV  

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

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

Suuremate linnade ja KOVide puhul on mõistlik arvutada antud indikaatorite üldkordaja 

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

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

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

konkreetset sündide ja järgmises peatükis surmajuhtude arvu aastate lõikes.  

Järgmisel graafikul on kujutatud elussündide arvu aastatel 2000 – 2014 Nõo vallas. Aastast 

2011 on see olnud tõusujoones. Sündide arvu tõusu saab seostada ka eelmises peatükis 

väljatoodud noorte naiste, 20-24 aastaste elanike arvu rohkusega. Elanike püramiidi alusel 

võib prognoosida tõusu ka järgnevateks aastateks. 15 – 19 aastaste noorte naiste arv on aga 

hetkel väiksem kui 20 – 24 aastaste naiste arv, mis võib tulevikus (~5-10 aasta pärast) 

sündide arvu veidi vähendada. Siinkohal  võrdluseks välja tuues elussündide arvu 1991 

aastal, oli arv täpselt sama võrreldes 2014 aastaga. 
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Graafik 7: Elussündide arv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV112 

 

2.6 SURMAJUHTUDE ARV 

Antud indikaator võimaldab hinnata  suremust aastate lõikes, andes võimaluse märgata 

sekkumist vajavaid suundumusi või muutusi. Taaskord on olukorra ja muutuste 

kirjeldamiseks kasutatud konkreetseid surmajuhtude arve.  

Alloleval graafikul on välja joonistatud surmajuhtude arv kokku kui ka surmajuhtude arv 

eraldi meeste ja naiste lõikes.  

 

Suurt erinevust meeste ja naiste suremuses Nõo vallas ei esine. Aastate lõikes on see olnud 

kõikuv, kord suurem meeste ja kord suurem naiste suremus. Arvuliselt on suremuse number 

vähenenud.  

 Graafik 8: Surmade arv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV49 

 

Järgnev graafik kirjeldab aga suremust ehk suremuskordajat vastavalt elanike arvule. 

Suremuse üldkordaja (surmade arv 1000 elaniku kohta) on suhtarv, mis võimaldab võrdlust 
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teiste omavalitsuste, maakondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. Nõo valla suremuskordaja 

on alloleval joonisel üsnagi hüplik, kuid kuna kordaja arvutatakse 1000 elaniku kohta ja Nõo 

valla elanike arv on sellega suhtes üsna väike, siis tegelikkuses on juhtude arvu kõikumine 

pigem üksikute inimeste arvelt. Siiski on positiivne, et suremuskordaja on võrreldes 2000 

aastaga pigem languses. Samuti on see üsna sarnane Eesti keskmisega.  

 

 
Graafik 9: Suremuskordaja Nõo vallas ja Eestis aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV49 

 

 

2.7 LOOMULIKU IIBE KORDAJA 

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

moodustub sünni- ja surmajuhtude arvu vahena. Loomuliku iibe kordaja on aasta 

elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta ning kordajat on 

võimalik võrrelda ka teiste valdade ja maakondadega.  

Järgmisel graafikul on võrreldud Nõo valla ja Eesti keskmist iibe kordajat. Sarnaselt Eesti 

keskmisega, on ka Nõo valla kordaja pigem negatiivne. Viimasel kahel aastal on see olnud 

aga positiivne. Positiivne iive on taaskord seostatav noorte naiste arvu ja suurenenud 

elussündide arvuga. Nõo valla rändesaldo on olnud positiivne, kuid iive pigem negatiivne. 

Sellest tuleneb ka vähene rahvaarvu muutus. Kui Nõo valla iive jätkuks positiivses suunas 

ning ränne samamoodi nagu siiani, siis võib ennustada ka rahvaarvu jätkuvat suurenemist. 
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Graafik 10: Loomuliku iibe kordaja 1000 elaniku kohta Nõo vallas ja Eestis aastatel 2000 – 

2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV49 ja RV112 

 

Järgneval graafikul on võrreldud Tartu maakonna suuremate valdade (2500+ elanikuga) 

loomulikku iivet ning Tartu maakonna valdade keskmist aastal 2014. Tartu maakonna 

valdade keskmine iive on pigem positiivne ning seda on ka Nõo valla iive aastal 2014. 

Positiivne iive on võrreldavatest valdadest veel Luunja, Tartu, Tähtvere ja Ülenurme vallas.  

 

Graafik 11: Iibe kordaja Tartu maakonna suuremates valdades aastal 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV49 ja RV112 
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2.8 DEMOGRAAFILINE TÖÖTURUSURVEINDEKS  

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-

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

Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt 

vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Seega kui demograafilise tööturusurve indeks on 

suurem kui 1, võib prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist  ja vastupidi: 1-st väiksem 

indeks prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. Indeks on loomulikult mõneti 

ebatäpne, sest tööjõu pakkumist mõjutab ka piirkonnast välja- ja sisseränne, mida on 

keeruline prognoosida. Näitaja võimaldab omavalitsusel arendada vastavaid strateegilisi 

suundi, kavandada erinevaid programme olukorra tasakaalustamiseks. 

Graafik 12 kirjeldab Nõo valla demograafilist tööturusurveindeksit aastatel 2000 – 2014. 

Sellel ajavahemikul ei ole indeks kordagi langenud alla ühe, kuid on siiski olnud pigem 

languses, aastatel 2000 – 2008 kiirem ning edaspidi on näitaja olnud stabiilne. Seega antud 

indikaatori põhjal võib Nõo vallas pigem prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist, seda 

küll vähesel määral. 

 

Graafik 12: Demograafiline tööturusurveindeks Nõo vallas aastatel 2000 – 2015 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV06 

 

 

Järgmisel graafikul on aga võrreldud Tartu maakonna kõikide valdade demograafilist 

tööturusurveindeksit. Nõo valla näitaja on suurem Eesti keskmisest ning on suurem ka 

enamike Tartu maakonna valdadega võrreldes. Suurem näitaja  on vaid Luunja, Tartu ja 

Ülenurme vallas.  
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Graafik 13: Demograafiline 

tööturusurveindeks Tartu 

maakonna valdades aastal 2015 

Allikas: Eesti Statistikaameti 

andmebaas, tabel RV06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 KOHALIKU OMAVALITSUSE EELARVETULUD ÜHE ELANIKU KOHTA 

Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega on eelarve suuruse ja elanike 

arvu suhe ning näitab omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele 

parema elukvaliteedi tagamiseks.  Kohaliku omavalitsuse eelarvetulude hulka kuuluvad 

erinevad laekuvad maksud (füüsilise isiku tulumaks, maamaks, kohalikud maksud, 

müügimaks, reklaamimaks), tulu kaupade ja teenuste müügilt (riigilõiv, tulu 

majandustegevusest), tulud varalt, toetused ja laekunud trahvimaksed. 

Graafik 2 kirjeldab Nõo valla eelarvetulusid ühe elaniku kohta ning graafiku mõõtühikuks on 

tuhat eurot. Ühik arvutatakse kogu eelarve jagatuna aastakeskmise elanike arvuga.  Tulud on 
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olnud aastate lõikes pigem tõusujoonel ning langus on olnud majanduse raskemal perioodil, 

mis on iseloomulik kogu Eestile ning ka mitmetele teistele valdadele.  

 

Graafik 14: Nõo valla kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta aastatel 2000 – 

2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, arvutatud tabelitest RR31, RR32 

 

Järgneval joonisel 2 on 

välja toodud erinevate 

kulude osatähtsus Nõo 

valla eelarvetuludest. 

Kõige enam 

investeeritakse haridusse 

ning seejärel valdkonda 

„vaba aeg ja kultuur“. 

 

 

 

                                                                                               Joonis 4 

2.10 LAEKUNUD TULUMAKS ÜHE ELANIKU KOHTA  

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks. Antud 

indikaatoris käsitletakse füüsilise isiku tulumaksu ehk makse, mida elanikud maksavad oma 

tuludelt. Füüsilise isiku tulumaksumäär 2015. aastal on 20%. Näitaja põhjal saab kirjeldada 

elanikkonna elatustaset, mis võimaldab omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja 

investeeringuid. 
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Füüsilise isiku tulumaks on Nõo vallas viimastel aastatel olnud väga ühtlaselt tõusujoonel, 

ilma suuremate kõikumisteta. Aastaks 2014 on see tõusnud ka majanduskasvu perioodist 

kõrgemale.  

 

Graafik 15: Füüsilise isiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta Nõo vallas, aastatel 2006-

2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RR36 

 

Järgnevas graafikus on 

võrreldud Tartu maakonna 

valdade tulumaksu laekumist.  

Võrreldes teiste kohalike 

omavalitsustega Tartu 

maakonnas, on Nõo valla 

tulumaksu laekumine üsna 

kõrge. Kõrgem on näitaja vaid 

linnades ja Tartu linnale 

lähedal asuvates valdades.  

 

Graafik 16: Füüsilise isiku 

tulumaksu laekumine ühe 

elaniku kohta Tartu maakonna 

kohalikes omavalitsustes 

aastal 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti 

andmebaas, tabel RR36 

 

 



 

20 

2.11 RAHVASTIKU TERVISESEISUND 

Järgnevates peatükkides on välja toodud erinevad haigused ning surmapõhjused Nõo vallas.  

2.11.1 Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse 

kasvajatesse ja välispõhjustesse  

Järgnevas graafikus on välja toodud kolm surmapõhjust - pahaloomulistesse kasvajatesse, 

vereringeelundite haigustesse ja välispõhjustesse (VIIMASE ALLA KUULUVAD 

sõidukiõnnetused, juhuslikud mürgitused, alkoholimürgitus, enesetapp ja rünne,  põletused ja 

tuleõnnetused, uppumine, lämbumine, kukkumised, hammustused, elektri- ja 

kiirguskahjustused  jne). Kõige  kõrgem suremus on Nõo vallas vereringeelundite 

haigustesse, mis  on sarnane kogu Eestile ning teistele maakodadele ja valdadele. 

VERERINGEELUNDITE HAIGUSED ON KA KOGU EUROOPAS KÕIGE SAGEDASEMAKS 

SURMA PÕHJUSEKS. 

 

Graafik 17: Surmad pahaloomulistesse kasvajatesse, vereringeelundite haigustesse ja 

välispõhjustesse 

Allikas: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30 

 

Surmapõhjuste indikaatoris tooksin eraldi välja ka meeste surmad välispõhjustesse Nõo 

vallas. Kui aastast 2006 – 2014 on hukkunud välispõhjustesse 23 meest, siis sama põhjusega 

hukkunuid naiste seas on 5. Suurem on meeste suremus ka pahaloomulistesse kasvajatesse. 

Kui mehi eelpool nimetatud aastatel kokku suri 42, siis naisi pahaloomulistesse kasvajatesse 

30. Erinev on seis aga naiste suremusel vereringeelundite haigustesse. 2006 – 2014 aastal 

suri antud põhjusel kokku 108 naist ning  88 meest.  
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2.11.2 NAKKUSHAIGUSTESSE HAIGESTUMUS 

Nõo vallas esineb puukborrelioosi haigestumist üksikutel juhtudel. Tuberkuloosi põdejaid on 

samuti vaid mõned, kuid need ei ole nakkusohtlikud. HIVsse haigestunute kohta info 

puudub. 

Viirushaigused on sagedasemad sügis-talvisel perioodil ning selle ennetamiseks on oluline 

rahvale meelde tuletada käte pesemise olulisust (levitada asutustes voldikuid, sildid WC-sse 

), ruumide tuulutamist. Samuti on oluline rahvale meelde tuletada, et kui ollakse juba 

haigestunud, siis teiste elanike suhtes on kõige õigem jääda koju end ravima.  

Nõo valla inimese tervis on Eesti keskmine. Meil on puhas õhk, vesi ja pole sellist tööstust, 

mis reostaks elukeskkonda. Viimase kümne aasta jooksul on tõusnud keskmine eluiga 10 

aasta võrra. 

Allikas: KOV perearst 
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3. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

3.1 MAJANDUSLIKULT AKTIIVSED ÜKSUSED/ ETTEVÕTTED  

Majanduslikult aktiivsete üksuste/ ettevõtete all peetakse silmas statistilisse profiili 

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

füüsilisest isikust ettevõtjate, asutuste, mittetulundusühingute) kogum, mis moodustatakse 

majandusüksuste statistilise registri andmete põhjal.  

Näitaja kirjeldab potentsiaalseid töökohti kogukonnas. Ettevõtete arvu kasv näitab, et 

omavalitsuses on ettevõtluse arenguks piisavalt perspektiivi. Ettevõtte suuruse alusel saab 

vaadata, kuivõrd on piirkonnas ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla ettevõtjad (suur 

arv väikese töötajate arvuga ettevõtteid) või eelistavad piirkonna inimesed olla 

palgatöötajad (väike arv suure töötajate arvuga ettevõtted). 

Järgneval graafikul on selgelt näha, et kõige enam on Nõo vallas väikeettevõtteid. Alla 10ne 

töötajaga ettevõtete arv on aastate jooksul aina kasvamas. Seega võib järeldada, et Nõo 

valla elanikud on pigem ettevõtlikud ning eelistavad olla ise ettevõtjad. 10 – 49 töötajaga 

ettevõtete arv on peale majanduslangust mõnevõrra vähenenud, kuid nüüdseks taaskord 

tõusnud 2007 aasta tasemele. Suurettevõtteid on Nõo vallas 1 ja see on ja neid ei ole viimase 

7 aasta jooksul juurde lisandunud. Ettevõtted rohkem kui 250 töötajaga Nõo vallas 

puuduvad. 

 

Graafik 18: Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Nõo vallas aastatel 2004 - 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel ER32 
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3.2 TÖÖTUS  

Töökoha olemasolu ning selle puudus on väga oluline tervisemõjur, mida on kindlasti vaja  

valla terviseprofiilis kajastada  ning analüüsida. 

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

a) on uuringunädalal tööta;   

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

tööd palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana; 

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

lõppu konkreetseid samme töö leidmiseks kas palgatöötaja või füüsilisest isikust 

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

stat.ee) 

Allolev graafik kirjeldab töötute aastakeskmist arvu (punane joon) ning töötute osakaalu ehk 

protsenti elanikkonnast. On selgelt näha väga suurt tõusu majanduslanguse perioodil. 

Aastast 2008 – 2010 (mil töötute arv kogu Eestis? oli kõige suurem), tõusis töötute arv Nõo 

vallas mitmekordselt. Kui 2008. aastal oli aastakeskmine töötute arv 26,75, siis aastal 2010 

oli see 126 võrra suurem (152,75). Nüüdseks on olnud aga töötuse protsent elanikkonnast 

aina langemas ning liigub positiivsema olukorra suunas. 2014 aasta keskmine töötute 

osakaal elanikkonnast oli 1,55%. Positiivne on see, et üsna kiiresti on majanduslangusest 

tulenenud suur tööpuudus hakanud vähenema. 

 

Graafik 19: Töötute arv ning osakaal Nõo valla elanikest aastatel 2003 - 20014 

Allikas: Eesti Töötukassa,  

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes 

 

Järgneval graafikul on võrreldud Nõo vallaga sarnaste (rahvaarvult) valdade töötuse % 

elanikkonnast. On näha, et Nõo valla töötuse osakaal on võrdeline Tartu maakonna valdade 

keskmisega. Võrreldes aga Nõo vallale sarnaste valdadega, on näitaja pigem keskel, jäädes 

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes
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suurema protsendiga alla Rõngu, Tähtvere ja Ülenurme valdadest (viimased kaks on Tartu 

linnale väga lähedal, mis kindlasti mõjutab töötuse osakaalu vähenemist).  

 
Graafik 20: Töötute osakaal Tartumaa KOVides aastal 2014 

Allikas: Eesti Töötukassa,  

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes 

 

3.3 KESKMINE BRUTOTULU 

Antud näitaja on kohalikus omavalitsuses elavate inimeste brutotulu kuus brutotulu saajate 

kohta. Indikaator näitab omavalitsuses elavate töötavate inimeste jõukust. Koos brutotulu 

saajate osakaaluga saame kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust , mis määrab 

kohaliku eelarve omatulude mahtu elaniku kohta.  

Järgneval graafikul on joonestatud Nõo valla ja Eesti keskmine brutotulu aastate lõikes. On 

taaskord näha, et mõlemaid näitajaid on mõjutanud majanduslangus, kuid nüüdseks on  

brutotulu tõusnud kõrgemale kui majanduslanguse eelneval perioodil. Aastate lõikes on 

liikunud Nõo valla elanike keskmine brutotulu samas rütmis Eestiga, jäädes sellest alla 

keskmiselt 32€ võrra. 

 

Graafik 21: Keskmine brutotulu Nõo vallas aastatel 2003 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel ST005 

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes
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Erinevusi on märgata brutotulus soo lõikes. Nii nagu ka Eesti keskmisele ja teistele valdadele, 

nii on ka Nõo vallas naiste keskmine brutotulu väiksem meeste omast. Aastate jooksul on 

see isegi süvenenud. Erinevus aastal 2014 on lausa 242,3€ võrra. 

Graafik 22: Keskmine brutotulu soo lõikes Nõo vallas aastatel 2003 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel ST005 

 

Järgnevalt on võrreldud Tartu 

maakonna ja sealsete valdade 

keskmist brutotulu aastal 

2014. Nõo valla brutotulu jääb 

veidi alla Tartu maakonna 

keskmisest, kuid on siiski 

võrreldes paljude valdadega 

pigem kõrgem. Näitaja jääb 

alla Tartu linnale lähedal 

asuvate valdade keskmisele 

brutotulule, mis omakorda 

mõjutavad positiivselt Tartu 

maakonna keskmist näitajat.  

 

 

 

Graafik 23: Keskmine brutotulu 

aastal 2014 Tartu maakonnas 

ja valdades 

Allikas: Eesti Statistikaameti 

andmebaas, tabel ST005 
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3.4 ÜLALPEETAVATE MÄÄR  

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

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

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

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

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

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

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

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

töötajatel. 

 

Järgneval graafikul on võrreldud Nõo valla ja Eesti keskmist ülalpeetavate määra. Nõo näitaja 

on Eesti keskmisest veidi kõrgem, mis tähendab, et Nõo valla tööealistel elanikel on suurem 

koormus ülal pidada mittetööealisi elanikke kui Eestis keskmiselt. Aastal 2014 oli Nõo valla 

100 tööealise elaniku kohta vaja ülal pidada 56,7 mittetööealist elanikku. 

 

 
Graafik 24: Ülalpeetavate määr Nõo vallas ja Eestis aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV063 

 

Järgmisel graafikul on võrreldud Tartu maakonna omavalitsusi ning sealset ülalpeetavate 

määra. Nõo valla näitaja on veidi kõrgem Tartu maakonna keskmisest. Nõo valla näitajast on  

kõrgemad 11 valla määrad ning madalam määr on 9 vallas.  
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Graafik 25: Ülalpeetavate määr Tartu 

maakonnas ja kohalikes 

omavalitsustes aastal 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti 

andmebaas, tabel RV063 
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3.5 RAVIKINDLUSTUSEGA KAETUD 

Näitaja kirjeldab ravikindlustusega kaetud elanike osakaalu rahvastikust. Indikaator 

võimaldab planeerida vajalikke sotsiaal- , tervishoiu-  ja muid teenuseid.   

Graafikul nr 26 on kasutatud rahvastikuregistri elanike arvu arvutamaks protsenti 

elanikkonnast. Viimase viie aastaga ei ole ravikindlustatute osakaal suurel määral muutunud 

ning on püsinud 92% juures.   

 

Graafik 26: Ravikindlustatute osakaal Nõo valla (registreeritud) elanikest aastatel 2010-2015 

Allikas: Eesti Haigekassa statistika 

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/ravikindlustus 

 

3.6 TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDE OSAKAAL  

 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-65 

aastat) inimene, kelle töövõime kaotus on vahemikus 40-100%. Töövõimetuspensionäri 

staatus kehtib kuni vanaduspensionile minekuni. NB! Töövõimetuspensionäril võib lisaks olla 

määratud ka puude raskusaste (keskmine, raske, sügav). 

Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast näitab inimeste hulka, kes oma 

tervise tõttu ei saa töötada ning tõenäoliselt vajavad suuremal või vähemal määral 

tugiteenuseid. Töövõimetuspensioni saajate grupis võib olla erineva toimetulekuga inimesi, 

s.h. need, kes peale töövõime kaotust edasi töötavad või need, kes taotlesid 

töövõimetuspensioni peale töö kaotamist.  Töövõimetuspensionäride arvu kasv on seotud 

tööpuuduse kasvuga.  Suuremate omavalitsuste  puhul on informatiivsem arvutada osakaal, 

väiksematel piisab arvudest. 

 

 

 

https://www.haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/ravikindlustus
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AASTA TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDE 

ÜLDARV 

  

2014 216 

2013 203 

2012 171 

2011 151 

2010 145 

2009 133 

2008 126 

2007 121 

2006 108 

2005 102 

2004 95 

 

 

Järgmisel graafikul on kirjeldatud töövõimetuspensionäride osakaalu muutust aastate 

jooksul. On näha pigem kerget tõusu antud indikaatoris. Kümne aastaga on 

töövõimetuspensionäride protsent elanikkonnast tõusnud poole võrra. Kui aastal 2004 oli 

see 3,7%, siis aastal 2014 on see juba 8,4%. 

 

 
Graafik 27: Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast Nõo vallas aastatel 

2004 – 2014 

Allikas: KOV 

 

 

 

 

 

 



 

30 

3.7 PUUETEGA LASTE JA TÄISKASVANUTE ARV  

 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus 

või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega 

tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude raskusastmeid on kolm: 

sügav, raske ja keskmine puue. 

 

Järgnevas tabelis on välja toodud aastate lõikes puuetega laste arv Nõo vallas. Aastate 

jooksul on puuetega laste arv pigem tõusnud. Kui aastal 2004 on puuetega laste arv vallas 

19, siis aastal 2014 on see juba 60.  

 

Tabel: Puuetega laste arv Nõo vallas aastatel 2004-2014 

Allikas: KOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järgnevas tabelis on aga välja toodud puuetega täiskasvanute arv Nõo vallas aastate lõikes. 

Ka see indikaator on aastate jooksul  tõusnud , kümne aasta jooksul 38 inimese võrra.  

 

Joonis: Puuetega täiskasvanute arv Nõo vallas aastatel 2004 – 2014 

Allikas: KOV 

AASTA TÄISKASVANU (16+) KOKKU 

 Keskmine Raske Sügav 

2014 193 266 85 544 

2013 202 270 91 563 

2012 199 271 97 566 

2011 210 278 103 591 

2010 188 288 104 580 

Aasta LAPS (0-15) KOKKU 

Keskmine Raske Sügav 

2014 25 31 4 60 

2013 18 26 5 49 

2012 15 25 6 46 

2011 12 22 5 39 

2010 12 21 5 38 

2009 11 23 5 39 

2008 8 23 3 34 

2007 7 15 5 27 

2006 7 14 4 25 

2005 9 8 5 22 

2004 8 8 3 19 
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2009 181 279 106 566 

2008 165 289 115 569 

2007 153 278 114 545 

2006 151 277 115 543 

2005 139 275 116 530 

2004 129 259 118 506 

 

3.8 TÖÖEALISTE PUUETEGA INIMESTE KAASATUS TÖÖTURULE  

 

Indikaator näitab, kui suur osa tööealistest (vanuses 16-65) puuetega inimestest on tööturul 

hõivatud. Mida kõrgem on puuetega inimeste osalus tööturul, seda edukamalt on puuetega 

inimesed integreeritud ühiskonda ja seda kõrgem on paikkonna sotsiaalne sidusus. 

All olevas tabelis on toodud aastatel 2006–2014 (kvartalilõppude keskmine seis) ning seisuga 

31.03.2015 Tööturuteenuste ning –toetuste seaduse alusel riskirühma „puudega töötu, kes 

vajab töölerakendumisel puudest tulenevalt lisaabi“ kuulunud registreeritud töötute arv. 

Kuivõrd numbrid on väga väikesed, ei ole võimalik statistikat eraldi meeste ning naiste kohta 

edastada. Arvud näitavad tõustendentsi vastavalt puuetega inimeste arvu tõusule.  

 

Tabel: Riskirühma kuulunud registreeritud töötute arv Nõo vallas aastatel 2006 – 2015 

Allikas: KOV 

Aasta 
Registreeritud 

töötute arv 

2006 2 

2007 3 

2008 4 

2009 7 

2010 2 

2011 1 

2012 5 

2013 7 

2014 6 

31.03.2015 7 

 

3.9 VÄLJA MAKSTUD TOIMETULEKUTOETUSED ÜHE ELANIKU KOHTA 

 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. 

Hõlmab toimetulekupiiri tagamise toetust ja lisatoetust. Toimetulekupiiriks nimetatakse 

summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Indikaator 
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on oluline profiilis kajastada, kuna vaesus on oluline terviserisk. Näitaja annab ülevaate 

vaesusriskis elavate inimeste hulgast ja toimetulekutoetuse vajaduse ulatusest. 

 

Järgneval graafikul on võrreldud Eesti keskmist välja makstud toimetulekutoetust ja Nõo 

näitajat aastate lõikes. Nõo valla toetuse summa on Eesti keskmisest enamikel aastate olnud 

väiksem. Toetuste maksmine on olnud stabiilne. 

 
 

Graafik 28: Välja makstud toimetulekutoetused Nõo vallas ja Eestis aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, SK42 

 

Järgneval graafikul on välja toodud võrdlusena aastate lõikes välja makstud 

toimetulekutoetused koos välja makstud toimetulekutoetustega toimetulekupiiri 

tagamiseks. Erinevus antud näitajate vahel tuleneb täiendavate toetuste maksmisest.  

On näha, et välja makstud toimetulekutoetused on aastate lõikes olnud veidi kõrgemad 

toimetulekupiiri tagamiseks makstud toetustest. 

 

 

Graafik 29: välja makstud toimetulekutoetused koos välja makstud toimetulekutoetused 

toimetulekupiiri tagamiseks Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, SK42 
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3.10 SOTSIAALTOTUSED 

Elanike sotsiaalhoolekande ja sotsiaalse kaitse küsimustega kohalikus omavalitsuses tegeleb 

vallavolikogu vallaelukomisjon ning sotsiaalosakond kahe ametnikuga. Lisaks on tööl 2 

sotsiaalhooldustöötajat. 

Järgnevas peatükis vaadeldakse erinevaid rahalisi toetusi, mida kohalik omavalitsus  maksab 

oma elanikele . 

Valla eelarvest määratakse ja makstakse alljärgnevaid sotsiaaltoetusi (Aluseks on 

„Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“): 

1) sünnitoetus (kolmes osas: sünnijärgselt 128.-eurot; 1- aastaseks saades 128.-eurot, 2-

aastaseks saades 256.-eurot). 

2) matusetoetus 200.- eurot 

3) toetus põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele (toetuse suurus määratakse peale 

eelarve vastuvõtmist; sel aastal PK-25.- eurot, gümnaasium 30.- eurot) 

4) jõulupakid valla lastele (0-12 aastastele) koos jõulupeoga 

5) ravimitoetus (koostöös valla apteekidega) 

6) ühekordne sotsiaaltoetus (vallavalitsuse korralduse alusel) 

7) kriisiabi (kuni 32.- eurot, otsustab sots osak. juhataja või sotsiaaltöö spetsialist ja 

makstakse välja kassast vastava blanketi alusel).  

Nõo vallas toimub juhtumipõhine lähenemine ning vältimatu sotsiaalabi on vajadusel 

tagatud (s.h. majutus päevakeskuses, riideabi, ka toiduabi või kriisiabist rahaline toetus). 

Samuti on olemas transporditeenus (valla sotsiaalhooldustöötaja sõidutab vajadusel 

abivajajat).  

Nõo vallas on lisaks tagatud pesupesemisteenus (valla sotsiaalhooldustöötaja toob pesu, 

peseb automaatpesumasinaga, spetsiaalne ruum vallamajas olemas; Hinnakiri mai 2015 

seisuga: 4 kg kuiva pesu = 0.64 eurot, kuid lähiajal on plaanis teenuse hinda tõsta 1.- euroni) 

Allikas: KOV 

 

Toimetulekutoetuse taotlejate arv Nõo vallas on aastatel 2007-2011 olnud proportsioonis 

töötute arvuga. 2011.  aastal on töötute arv 2010. aastaga võrreldes vähenenud, kuid 

kasvanud on pikaajaliste töötute osakaal. 2011. aastal maksti toimetulekutoetust kokku 12 

623 eurot, ühekordseid toetusi toimetuleku soodustamiseks lastega peredele 7 237 eurot.  
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Graafik 30: Toimetulekutoetust taotlevate leibkondade arv aastatel 2007-2011 

Allikas: Nõo valla arengukava 2037 

 

3.11 PAIKKONNAS PAKUTAVAD SOTSIAALTEENUSED  

Traditsiooniliselt on vallavalitsus kinkinud vastsündinutele hõbelusika, korraldanud koostöös 

kultuurimajaga parimate õpilaste vastuvõtu vallavalitsuses ja valla lastele jõulupeo, kus lisaks 

lasteetendusele jagab jõuluvana kommipakid ning trallitab koos lastega.   

Sügava puudega isikutele on võimalus taotleda vajadusel hooldamist. Erandkorras 

määratakse  hooldamine ka raske puudega isikutele, kellel on vajadus kõrvalabile 

igapäevatoimingutes või juhendamisel. Raske puudega isiku hooldajale, kellel on seadusest 

tulenev ülalpidamise kohustus, hooldamist ei määrata. Hooldaja eest makstakse toetuse 

summalt sotsiaalmaks ja vajadusel saab hooldaja haigekassa kindlustuse. 

Hooldajatoetuseks eraldatud rahalistest vahenditest on Nõo Vallavalitsus tasunud ka 

puudega isikute rehabilitatsiooniteenuste, hooldusravi, abivahendite, ravimite, transpordi ja 

eluasemeteenuse eest. On toetatud puudega isikuid eluruumide kohandamisel. Puudega  

lastele on hooldamise rahajäägi korral makstud erinevaid toetusi (transporditoetust laste 

kooli sõidul, lastelaagris osalemise osamaks, abivahendite rendikulu kompenseerimine, 

rehabilitatsiooniteenusel osalemise katmine, õpilaskodu kohamaksu katmiseks).  

 
Graafik 31: Puudega isikute hooldamine aastatel 2007-2011 

Allikas: Nõo valla arengukava 2037 
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 Puudega lapse lapsehoiuteenuse kasutamise võimalus on alates 2007-dast aastat. 

Nõo vallavalitsus ostab lapsehoiuteenust sisse teenuse pakkujatelt, kes on 

vallavalitsusele headeks koostööpartneriteks. Lapsehoiuteenus on muutunud aasta 

aastalt populaarsemaks. Kui 2007. ja 2008. aastal kasutas teenust 3 last, siis igal 

järgneval aastal on see arv kasvanud, 2009. aastal 7 last,  2010. aastal 11 last ning 

2011. aastal juba 13 last. 

 Avahooldusteenust pakutakse isikutele, kellel on vajadus oma tervisliku seisundi 

tõttu kõrvalabile. Kui abivajajal puuduvad lähedased või elavad lapsed liiga kaugel, et 

vanemate eest hoolitseda, siis on võimalik kliendil taotleda läbi kohaliku 

omavalitsuse avahooldusteenust. Avahoolduses töötavad 2 töötajat. Klienti 

külastatakse vähemalt kaks korda nädalas, pakutav abi on: poest toidukoti toomine, 

asjaajamises abistamine, pesu pesemine, küttepuude tuppa kandmine, vee tuppa 

toomine, lume rookimine, nõustamine ja vajadusel muu abistamine. 

Avahooldustöötajad pakuvad ka tugiisikuteenust ja transporditeenust. 

 

NÕO PÄEVAKESKUS: Päevakeskuses korraldatakse loenguid erinevatel teemadel, toimuvad 

luule- ja muusikatunnid, huviringid käsitöölistele. Päevakeskuses käivad koos ka eneseabi 

grupid, puuetega laste vanemad ja õigeid toitumisharjumusi õppivad inimesed. Tegeletakse 

rahvatantsu, jooga võimlemise ja kepikõnniga. Tegutsemise algusest korraldab Päevakeskus 

ühiseid teatri-, kino- ja kontserdikülastusi. Käiakse ekskursioonidel ja külastatakse ühiselt 

veekeskusi.  Asutus vahendab riide-ja toiduabi jaotamist abivajajatele, pakutakse ka peavarju 

hätta sattunuile. Koostööd tehakse kiriku ja Nõo Pensionäride Ühendusega. Päevakeskuses 

on 1 töötaja. 

SA NÕO HOOLDEKODU: Alates 01. jaanuarist 2006 osutab hooldusteenust Sihtasutus Nõo 

Hooldekodu (http://www.maavanur.ee/) ja Nõo vald on selle ainuasutajaks. Tegemist on 

iseseisvalt ööpäevaringselt tegutseva eakatele ja puuetega isikutele elamiseks ja 

hooldamiseks loodud üldhooldekoduga, kus on kohti kuni 46 inimesele. Personali koosseisu 

kuulub 15 töötajat. Osutatakse kahte põhiteenust, milles on määravaks indiviidi tervislik 

seisund - isiklik hooldamine ja põetamine. Lisaks eeltoodule korraldab hooldekodu 

hooldatavate meditsiinilist teenindamist, toitlustamist ja  pakub võimalusi inimeste päevase 

aja sisustamiseks. 

 

Allikas: Nõo valla arengukava 2037 

 

 

 

http://www.maavanur.ee/


 

36 

3.12 KOGUKONNA MOTIVAATORID JA KAASAMINE 

Kogukonna motivaatoriteks on kohaliku omavalitsuse poolne tunnustus ning erinevad 

väljaantavad auhinnad (Kaunis kodu, Parim sportlane jne). Indikaator võimaldab hinnata 

KOV-i tähelepanu  inimeste aktiveerimisele ja motiveerimisele. Kohalik omavalitsus saab 

mitmel viisil kaasata paikkonna elanikke otsustusprotsessidesse. Inimesed võivad kogukonna 

tegevustesse olla kaasatud erinevate ühingute, seltside, kolmanda sektori ühenduste, 

survegruppide, vabatahtlike tegevuste jms kaudu. 

Regulaarsemad ja suuremad sündmused vallas:  

 Aasta tegu ja tegija. Rahvahääletuse teel valitud inimesed ja teod, kus tunnustus 

antakse üle valla jõulupeol. Viimastel aastatel on aga ettevõtmine väheste 

hääletajate osaluse tõttu hääbunud. Aastal 2015 aga prooviti ettevõtmist elustada, 

osavõtjaid oli küll vähe, kuid meene anti Jaanipäeval aasta tegijale ja teole siiski välja.  

 Kaunima kodu tiitel antakse iga-aastaselt üle valla jaanipeol. Siinkohal on aga vallal 

pigem vahendaja roll.  

 Lipu päeva tähistamine kiriku aias 4. juuni kandis, kuhu minnakse rongkäiguga 

vallamaja ja kooli juurest. Rongkäiku on kutsutud kogu valla rahvas, ettevõtjaid ja 

kogu Nõo Põhikool. 

 Lastekaitsepäeva tähistamine (pereüritusena). Sel aastal (2015) laiendasime 

lastekaitsepäeva ja olime väljas ka tervisetelgiga.  

 Sportlaste tunnustamine valla poolt eraldi üritustega, kui on väga kõrged saavutused 

(n. EM-l ), tunnustatud on ka kooliüritusel iga-aastaselt kooliõpilaste sportlikke 

saavutusi. Eestvedajaks on olnud kool, vallavalitsus osaleb. 

 Koostöös kooliga toimub  iga-aastaselt olümpiaadivõitjate tänuüritus (juba 

pikaajaline üritus), kus vallavanem ja sotsiaalosakonna juhataja annavad üle tänukirja 

ja meene vabariiklikel ja maakondlikel olümpiaadidel/konkurssidel edukatele 

esinejatele. Sinna on kutsutud ka lapsevanemad (saavad vallalt tänukirja ja lilleõie) 

ning juhendajad õpetajad (saavad vallalt tänukirja koos lilleõie ja väikese kingitusega). 

 Igal kevadel toimub vallamajas vallavanema vastuvõtt kiituskirjaga lõpetajatele (12 

aastat), kus vallavanem ja sotsiaalosakonna juhataja annavad üle kiituskirja 

omanikele tänukirja, meene ja šokolaadi. Sinna on kutsutud ka kooli direktsioon, 

keda tänatakse hea töö eest. Iga aastaga on kogunenud järjest rohkem 

lapsevanemaid, kes tulevad rõõmustama koos oma lapse/lastega. Vallaleht kajastab 

sündmust (pilt koos nimedega). 

 iga-aastaselt toimub vallavanema vastuvõtt jooksval aastal sündinud lastele ja 

lapsevanematele. Lapsed saavad nimelise hõbelusika. Vallaleht kajastab sündmust 

foto ja laste nimedega vallalehes. 

 Tuleviku plaanideks on Nõo tervisemeeskonnal plaan hakata korraldama ka eraldi 

tervisepäevi, mida siiani eraldi ei ole toimunud (va südamenädala tähistamine Nõo 

Spordihoone eestvedamisel). 
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Muidugi ei puudu ka riiklike pühade tähistamine – jõulud, jaanipäev, vabariigi aastapäev ja  

valla juubeli aastapäeva tähistamine. Viimast neist on peetud traditsiooniliselt suuremalt 

(mitme üritusega). Valla aastapäeva üritused on olnud väga populaarsed ja rahvarohked. 

Erinevad üritused on toimunud valla allasutuste eestvedamisel: spordihoones, kultuurimajas, 

koolis ja lasteaedades.  

Ürituste korraldajateks ning eestvedajateks on ka kohalikud MTÜd ja ettevõtted. MTÜ Luke 

mõis, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, Ecu Tallid jne korraldavad oma üritusi, külad 

korraldavad  kihelkonna- ja külade mänge jt kohalikke üritusi. Vald toetab rahaliselt ja MTÜ-

d, SA-d taotlevad usinalt ka erinevatelt fondidelt toetust oma ürituste läbiviimiseks. 

 

Nõo vald on võtnud suuna kohaliku omaalgatuse elavdamiseks ning loodud on  Nõo valla 

Omaalgatuse programmi. Nõo Valla eelarvesse planeeritakse igal aastal  summa (käesoleval 

aastal 2600 €) kohaliku omaalgatuse fondi kaudu kohaliku initsiatiivi  elavdamiseks suunatud 

projektide osaliseks rahastamiseks. Käesoleval aastal laekus 15 projekti, neist rahastati 

osaliselt 11. NOF  aluseks on Nõo Vallavolikogu määrus „Nõo valla Omaalgatuse Fondist 

rahalise toetuse taotlemise kord“. 

Lisaks toetatakse ka kolmanda sektori poolt teostatavaid projekte omaosaluse maksmise 

kaudu (projektitoetuste toetamisel), mille aluseks on  „Nõo valla eelarvest projektitoetuste 

taotlemise kord“. 

Käesoleval aastal on volikogu loonud lisaks veel uusi regulatsioone kodanike tunnustamiseks 

ja erinevate  tegevuste toetamiseks. Need on: 

 „Tunnustamise kord Nõo vallas“ 

 „Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel“ 

Kogukonna kaasamine toimub ka kolmanda sektori organisatsioonide kaudu. Kogukondliku 

tegevuse arendamiseks on loodud MTÜ Meeri Küla Arendamise Selts, MTÜ Nõgiaru 

Külaselts, MTÜ Laguja Külaselts, kelle juhtimisel toimuvad mitmed suvetegevused – 

külapäevad, suveetendused jne. Käesoleval aastal on Nõgiaru Külaseltsi käes kord korraldada 

Nõo kihelkonna külade mänge, mis sedakorda toimuvad juba  XIII korda (on toimunud ka 

väljaspool Nõo valda paiknevates Nõo kihelkonda kuuluvates külades). 2015 aastal alustas 

tegevust ka Mittetulundusühing Nõo Päästeselts.  

Teisalt toimub kaasamine kogukonnaliikmete osalemise kaudu nii volikogu kui ka 

vallavalitsuse alatistes komisjonides, samuti  ühekordsete otsustuste tegemiseks 

moodustatud komisjonide.  

Allikas: KOV 
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3.13 Kultuurielus osa lemise ja tarbimise võimalus  

Elanike võimalus osaleda ja saada osa paikkonna erinevatest kultuuriväljunditest (kino, 

teater, sport, muuseumid, raamatukogud jne). Indikaator näitab inimeste võimalust saada 

osa paikkonna erinevate kultuuriasutuste tööst,  annab ülevaate vaba aja kultuurse ja sisuka 

veetmise võimalustest.   

Huvihariduse omandamiseks, kultuuriliseks tegevuseks, sportimiseks ja sisukaks vaba aja 

veetmiseks on Nõo vallas palju võimalusi, kuid nende edasine arendamine nõuab 

investeeringuid taristusse ja valdkondade vahelist paremat koordineeritust. 

NÕO KULTUURIMAJA: Kultuurimajas tegutses 2011. aastal 7 rahvakultuuri kollektiivi 97 

osalejaga ning 8 huvitegevuslikku ringi 76 osalejaga.  Kõigist ringidest 6 on suunatud 

noortele. Kultuurimaja toad, saal ja fuajee on hõivatud ringide tegevuseks 7 päeva nädalas.   

Tegeletakse erinevate tantsustiilidega (rahvatants, vanatants, kantritants,  seltskonnatants) 

ja loominguliste katsetustega (näitering, kunstistuudio 3 erineval tasemel),  lauldakse 

koorides ja tehakse käsitööd. Väga aktiivne on noortebändide tegevus. Kunstistuudio 

näitused on olnud üleval Nõo Spordihoones ja Nõo Hooldekodus ning aastaringselt 

vallamajas ja Nõo raamatukogus. Huviringid esinesid 2011. aastal Nõo valla üritustel 21 

korda, vabariigis ja Euroopa festivalidel 33 korda.  

 

Graafik 32: Nõo kultuurimaja üritused  ja nendel osalejad 

Allikas: Nõo valla arengukava 2037 

 

RAAMATUKOGUD: Nõo vallas on 3 allasutustena tegutsevat raamatukogu: Nõo alevikus, 

Lukel ja Nõgiarus. Raamatukogudes kokku töötab 3 inimest täiskohaga ja 1 inimene poole 

kohaga. Kõikides raamatukogudes toimub elektrooniline laenutamine. Raamatukogud  

toimivad ka kokkukäimiskohana, kus on võimalik aktiivselt suhelda, kus korraldatakse 

kohtumisõhtuid kirjanikega ja üritusi lastele. Raamatukogudes kasutatakse 

printimisvõimalust ning internetiühendustega arvuteid. 
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NÕO KODULOOMUUSEUM: Nõo Koduloomuuseum tegutseb valla allasutusena ja asub Nõo 

alevikus Voika tn 23 Nõo raamatukogu ruumides. Nõo Koduloomuuseumis töötab 1 inimene 

(0,3 juhataja). Muuseumi tegutsemise eesmärgiks on koguda Nõo valla kohta käivaid 

ajaloolisi materjale, neid nõuetekohaselt arhiveerida ning eksponeerida. Kogutud 

materjalide põhjal on Nõo valla ja Agnes-Asta Marandi koostöös valminud 4 Nõo valla 

ajalugu käsitlevat raamatut „Lehekülgi Nõo valla ajaloost“. Muuseumis eksponeeritakse ka 

erinevaid töid kunstitöid, käsitööd ning korraldatakse jõululaata. 

 

NÕO SPORDIHOONE: Nõo valla allasutusena tegutseb Nõo Spordihoone, mis asub Nõo 

alevikus Kalju Aigro tn 1. Nõo Spordihoones töötab 5 inimest. Klubiline tegevus on vallas 

pidevalt kasvanud. Hetkel tegutseb valla territooriumil 4 spordiharrastust propageerivat 

klubi – Nõo sulgpalliklubi, Nõo Korvpalliklubi, jalgpalliklubi FC Elva ja tantsuklubi Triiniks. 

 

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus. EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse 

liikmeannetajate arv on viimastel aastatel püsinud 200 ümber. Kogudusega seotud inimesi 

ehk “hingi” võib aga loendada mitu korda rohkem. Igal pühapäeval ja tähtsamatel 

kirikupühadel toimuvad Nõo Püha Laurentsiuse kirikus jumalateenistused. Keskmiselt 10 

korda aastas leiavad seal aset ka kirikukontserdid. Igal aastal kogunevad ka leeri- ja 

kuldleerirühmad, kes saavad kirikus õnnistuse. Kiriku käärkambris, Nõgiaru raamatukogus, 

Konguta valla Külaaseme külas ja Meeri seltsimajas toimuvad igakuised piiblitunnid ning 

paaril korral aastas korraldatakse kontsertpalvusi Nõo Hooldekodus. Kogudusel on ka kaks 

pühapäevakoolirühma. Lisaks regulaarsele jumalateenistuslikule elule on kogudusel mitmeid 

traditsioone. Alates 19. sajandist tegutseb järjepidevalt koguduse segakoor. 

 

Allikas: Nõo valla arengukava 2037 
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4. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

 

4.1 LASTE ARV OMAVALITSUSES 

Käsitledes laste arvu indikaatorit vanusegruppidena saame teavet vajalikeks 

investeeringuteks lähemas ja kaugemas perspektiivis. Järgneval graafikul on kirjeldatud laste 

arvu Nõo vallas. On näha laste arvu vähenemist aastatel 2001 – 2010, peale mida on aga  

vähenemine stabiliseerunud. Aastal 2012 on toimunud tõus laste arvus. 

 

Graafik 33: Laste arv Nõo valas aastate 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel RV0282 

 

 

4.2 LASTELE OHUTU ELU- JA ÕPIKESKKOND  

 

Käesolev indikaator võimaldab hinnata ohutegureid ja tegeleda õnnetuste ja vigastuste 

ennetamisega. 

VEEKOGUD 

Suuremad järved on Suur Karujärv, Väike Karujärv, Vissi, Suur-Umbjärv, Luke Vanajärv, 

Väike-Umbjärv. Paisjärvi on kolm: Viinamärdi, Voika ja Nõo Veskijärv. Nõo valla piiril asub 

Keeri ja Viisjaagu järv. Nõo valla territooriumil on üks ametlik supluskoht Nõo Veskijärv. 

Supluskoha omanik on Nõo Vallavalitsus. 
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Enne suplushooaja avamist teostab vallavalitsus supluskoha hooldamise ja korrastamise. 

Suplushooajal on suplusala tähistatud poidega, varustatud riietuskabiinide, tualettruumide 

ning prügiurnidega. Suplushooajal 1. juunist kuni 31. augustini teostab Nõo Vallavalitsus 

suplusvee seiret, mille raames võetakse suplusveest 1 kord kuus veeproovid tähtsamate 

kvaliteedinäitajate osas. 

Vastavalt rahvatervise seadusele teostab Terviseameti Lõuna talitus riiklikku järelevalvet 

Veskijärve supluskoha suplusvee valdkonnas. Terviseamet kvalifitseeris Nõo Veskijärve 

supluskoha 2014 aasta suplusvee kvaliteedilt „väga heaks".  

Ametliku supluskohaga ei kaasne  rannavalvet, mistõttu tuleb olla eriti tähelepanelik. 

Tegeleda tuleb pideva teavitustööga ja tuletada meelde nii lastele kui täiskasvanutele 

veeohutusnõudeid. Päästeameti Lõuna päästekeskus on suplusalale paigaldanud infotahvli 

koos päästerõngaga. Infotahvlil on teave veekogu ohtudest ning päästerõnga kasutamise ja 

hädaabinumbrile helistamise õpetus.  

 

TEE KOOLI JA LASTEAEDA 

Nõo korrusmajade (kivilinna) piirkonnast kooli käivate laste koolitee marsruuti on võimalik 

valida selliselt, et teekond oleks kaetud kõnniteede ja sõiduteed ületavate vöötradadega. 

Laste, aga ka täiskasvanud inimeste seisukohast ei ole liiklemiseks turvaline Nõo-Tamsa 

kõrvalmaantee. Oluliselt aitaks kaasa kõnnitee rajamine, mille olemasolul tuleks kõne alla ka 

ülekäiguraja rajamine Oja ja Vana-Nõo tn ristumiskohale. Oja tn kasutava kooliteena ja päris 

paljud koolilapsed, kes ületavad sõiduteed nimetatud kohas. 

Planeeritvad kõnniteed Nõo alevikus   

 Nõo-Elva kergliiklustee (Tartu-Valga maanteest Aiamaa-Nõo kõrvalmaanteed pidi 

Elva linnani) 

 Meeri bussipeatusest ringteeni ja ringteest Nõo kalmistuni  

 Raudteejaama peatusest kuni Kalju Aigro tn nurgani 

 Nõo alevikus Nõo pargi kõnnitee 

 Oja tänava ja Vana-Nõo tn ristumiskohast kuni Kambja tee ristini (Nõo- Tamsa 

kõrvalmaantee, maantee ametil plaanis) 

Kergliiklusteede võrgustik tagaks senisest turvalise liiklemise, samuti pakuks võimalusi 

rahvasportlikuks tegevuseks. Kergliiklusteede väljaarendamine saaks pakkuda alternatiivi 

ühistranspordiga tööle ja kooli käijatele. 

Ülekäigurajad  

Ülekäigurajad on Nõo alevikus Nõo ringtee, A ja O kaupluse Nõo bussijaama ning Nõo 

vallamaja juures.  
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MÄNGUVÄLJAKUD 

Nõo alevikus asub 4 avalikku mänguväljakut, 3 Nõo korrusmajade (kivilinna) piirkonnas ning 

1 Nõo Veskijärve ääres. Mänguväljakuid haldab Nõo Vallavalitsus, kes tellib iga-aastaselt 

mänguväljakute ülevaatuse. Ülevaatusakti alusel teostatakse vajaminevad tööd, et tagada 

mänguvahendite ja mänguvahendite aluskatete ohutus. Mujal valla territooriumil avalikuks 

kasutuseks mõeldud mänguväljakuid pole. 

 

NÕO PÕHIKOOL 

Koolimaja vahetus lähetuses veekogusid ei ole. Sobiva ilma ajal toimuvad kehalise kasvatuse 

tunnid ja mõned ülekoolilised üritused Nõo järve ääres. Kooli staadion on nõuetele 

mittevastav. Mänguväljakuid koolimaja lähedal pole. 

Koolimaja ees asub Maanteeameti poolt toetatud projekti raames tehtud ülekäigurada, mida 

lapsed igapäevaselt kasutavad. Ülekäigurada on ühesuunalisel ja kiirusepiiranguga teel. 

Enamus lapsi kasutab koolijõudmisel ühistransporti või autot. Probleeme on hommikuse 

parklas liikumisega. Tekib olukord, kus vanemad lasevad autost lapsed välja ja nad peavad 

liikuma ukseni teiste liikuvate autode vahel. Plaanis kutsuda maanteeameti spetsialistid 

liiklust selles kohas üle vaatama. Ootame nende soovitusi. 

Koolimaja mööbel vastab seadustes sätestatud nõuetele. Nn vanas majas on mõningal 

määral veel vana mööbel. Nn vana koolimaja sisetemperatuur on vahel külmade ilmadega 

alla normi.  

 

NÕO LASTEAED KRÕLL 

Lasteaia läheduses puudub veekogu ning maja ei külgne suure liiklustihedusega tänavaga. 

Olemas on parkimisplats autodele, et laste kohale toomine ja koju viimine oleks turvaline. 

Liiklus lasteaia ümber on turvaline. Maa-ala on piiratud piirdeaiaga. Piirdeaed ja väravad 

vajavad amortiseerumise tõttu ning ohutuse tagamiseks väljavahetamist. Võimalus on üle 

ronimiseks. Väravad ei ole varustatud sulgurmehhanismiga. Lasteaia maa-ala asfaltkate on 

vananenud, siseõu on auklik ning seetõttu on suurenenud oht lastel komistada ja kukkuda. 

Alla 3a vanuste laste trepid ei ole varustatud käsipuudega alates esimesest astmest. 

Mänguvahendid on vastavalt võimalustele uuendatud, need vastavad laste eale ja kasvule 

ning on turvalised. Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu liikumise, kuid 

õuealal vahendite asetus on juhuslik ja valik vajab täiendamist, võimaldamaks  vastavalt 

(kasvanud) laste arvule  ja erinevatele vanusegruppidele mitmekesist tegevust õuesoleku ajal. 

2015 aastal on  koostamisel   lasteaia õueala eskiisprojekt, eesmärgiga leida Nõo lasteaia 
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õuealale terviklik ja mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv lahendus. 

Siiani on kahel nooremal rühmal on õues olles seljas helkurvestid, et väiksemad lapsed oleksid 

kõigile hästi märgatavad. Õueala projekteerimise käigus on turvalisuse tõstmiseks kavas luua 

eraldi ala sõimeealistele lastele. 

 

Valdav osa välisustest välisuks ei ole varustatud sulgurmehhanismiga, mis tekitab ohu uksel 

järsult sulgeda. Mööbel ja mänguasjad on turvalised. Tagatud on mängu-, õppe- ja 

spordivahendite regulaarne kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine. Kasutusel 

on ainult terved mänguasjad ja vahendid. Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu 

liikumise.  

Võõraste omavoliline pääs lasteaia ruumidesse ei ole välditud. Uksed on päeval avatud ning 

tuleb ühiselt jälgida majas viibivaid võõraid.  

 

LUKE LASTEAED SEGASUMMA 

Luke külas asuvad kaks tiiki, millest vähemalt ühele pääsevad lapsed vabalt ligi. Suuremad 

lapsed käivad seal kalal. Luke külas puuduvad kõnniteed ja ülekäigurajad, lastega tuleb 

kõndida sõidutee ääres.  Külavahel mängivad ja sõidavad ratastega lapsed  ilma vanemate 

järelvalveta. Ohtlik on ka suure tee ääres asuv jalgpalliplats, kuhu lapsed jooksevad üle tee ja 

samuti ilma vanemate järelvalveta. Külas küll kiirusepiirang 50 km tunnis, kuid autojuhid 

sellest üldiselt kinni ei pea.  Samuti tormatakse teele palli püüdma.  Luke mõisaparki viib 

külast kruusatee. Kui lasteaialapsed õpetajaga selle ääres parki jalutavad, siis on saadud  

autojuhtidelt pahandada, et see on väga ohtlik. Kuid samas pole vahemaa väga pikk ja 

transpordiks lasteaial võimalused puuduvad.  Lasteaial puudub autoparkla, mis ka ohtlik, sest 

autod peavad kitsal alal ümber pöörama ja tagurdama. Kuna külalapsed tihti järelvalveta 

väljas mängivad, siis on hästi tähtis autojuhtide tähelepanelikkus. 

Luke külas mänguväljak puudub. Mänguväljak on ainult lasteaias, mille seisukord vähehaaval 

küll paraneb, kuid ei paku lastele piisavalt võimalusi arenemiseks ja mängimiseks.  Lasteaia 

lahtioleku ajal (õhtuti, suvel) käivad mängimas ka külalapsed, kes lasteaiast on kooli läinud. 

Kuna muul ajal on lasteaia väravad lukus, siis on maha tallatud lasteaia piirdeaed, ilmselt 

soovitakse ka õhtuti või nädalavahetusel mängida. 

Lasteaia sisekliima on hea, maaküte hoiab aastaringselt majas ühtlaselt head temperatuuri. 

Mööblit vähehaaval uuendatakse. Kapid, riiulid, voodid  uuendatud, väljavahetamist vajavad 

veel laste lauad ja toolid. Mänguasjad  vastavad soovidele. Lastevanemate rahulolu 

uuringust selgub, et lapsed  ja lapsevanemad on lasteaia mänguasjavalikuga rahul. 
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NÕGIARU LASTEAED 

Nõgiaru külas puuduvad suured veekogud. Väike tiik saarekesega on vaid pargis, mis on 

suurema osa ajast ilma veeta ning seetõttu väga suurt ohtu lastele ei põhjusta, kuid siiski 

tasub hoida lastel selle lähistel silm peal. 

Lasteaeda tulevad lapsed koos vanematega. Ülekäigurada puudub. Vajadus on tähistatud 

ülekäiguraja ehk „lamava  politseiniku“ järele, mis lasteaia lähistel kiirust autojuhtidel piiraks, 

kuna märgist tihtilugu ei piisa. Probleeme tekitavad nii küla läbivad sõiduautod kui ka suured 

veokid.  

Ainus avalik mänguväljak on lasteaia õuealal. Lastega peredel on kodu juures oma 

mänguplatsid.  Mänguväljakut, mis on lasteaias, kontrollitakse igal aastal. 2015 aasta suvel 

on planeeritud uuendused, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Planeeritakse 

projektitoetuste abil soetada Tip-Tip-Tap väljak. Lasteaia ümber on korras võrkaed ning uued 

väravad.  

Lasteaia ruumides on tervisekaitse nõuetele vastav mööbel ja  mänguasjad. Lasteaias on 

kvaliteetne maaküte.  

 

TÕRAVERE LASTEAED TÕRUKE 

Veekogud 

Tõraveres asub 2 tiiki, mõlemad avalikult kasutatavad. Tiikide ümber piirded/valve puudub. 

Lapsed võivad kasutada vaid täiskasvanu juuresolekul. 

Tee lasteaeda ja kooli 

Tee lasteaeda on üldjoontes turvaline, kuna liiklus on üsna väike. Siiski puuduvad 

ülekäigurajad ning kergliiklusteed. Samuti puudub parkla. Probleemiks on ka lasteaia 

ümbruse vähene valgustus. 

Lasteaia mänguväljak on uus ning vastab igati nõuetele. Lasteaia mööbel on kaasajastatud, 

vastab tervisekaitsenõuetele. Sisetemperatuur on normis, keskküttesüsteem renoveeritud ja 

lasteaia ruumidesse on paigaldatud põrandaküte. Siiski on ventilatsioon puudulik. 

Mänguasju uuendatakse igal aastal (nii õue- kui toa ), mänguasjad on lastele ohutud ja 

eakohased. 

 

Nõo vald küsitles 2015. aasta kevadel seoses käesoleva terviseprofiili koostamisega 

vallaelanikke ning üheks aspektiks oli ka tähistatud ülekäiguradade piisavus. Turvalisuse 

aspektist uuriti ülekäiguradade piisavust valla territooriumil. Olemasolevaid ülekäiguradasid 
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vajalikes kohtades peeti üldjoontes piisavaks, kuid 32 protsenti vastanutest pidas siiski seda 

arvu väheseks. Joonis 10. 

26%

41%

22%

11%

nõustun

pigem nõustun

pigem ei nõustu

ei nõustu

 
Graafik 34: Ülekäiguradade piisavus Nõo vallas elanike arvamusel (2015 aasta kevad) 

Küsimusele kas Nõo vald on laste kasvatamiseks turvaline keskkond, vastas üle poole 

vastanutest pigem nõustuvalt. Joonis 12. 
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Graafik 35: Laste turvalisus Nõo vallas elanike arvamusel (2015 aasta kevad) 

 

Allikas: KOV 
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4.3 LASTE ARV HARIDUSASUTUSTES 

 

Järgnevas peatükis käsitletakse kohaliku omavalitsuse haldusalas olevate lasteaedade ja 

üldhariduskoolide õpilaste arvu. Indikaator on vajalik lastele ja noortele mõeldud 

haridusteenuste ja teiste arendavate tegevuste (sh koolivälised tegevused, huviringid jt) 

planeerimiseks. 

 

Graafikul nr 36 on kujutatud Nõo valla nelja lasteaia laste arvu aastate lõikes ning lasteaias 

käivate laste arvu kokku. On näha, et laste arv on aastate lõikes pigem kasvanud, kuid 

viimasel aastal mõne lapse võrra vähenenud. 

 

 
Graafik 36: Laste arv Nõo valla lasteaedades aastatel 2000 – 2015 

Allikas: KOV 

 

 
Graafik 37: Laste arv Nõo Põhikoolis aastate lõikes (1. september seisuga 200 - 2015) 

Allikas: KOV 

 

Vähenemas on ka õpilaste arv Nõo põhikoolis. Kõige suurem langus on toimunud aastatel 

2004 – 2010, kuid viimastel aastatel on arv vähenenud mõne õpilase võrra. 
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4.4. TERVIST EDENDAVAD LASTEAIAD JA KOOLID 

 

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud 

lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist 

edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema 

igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja 

personali heaolu ning tervist. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on seotud kõikide 

lasteaia tegevustega ning põhivaldkondadega (eestvedamine ja juhtimine, 

personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, keskkonna kujundamine 

ning õppe- ja kasvatustöö), on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste 

põhjal selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas. 

Nõo vallast kuuluvad antud võrgustikku Nõo Lasteaed Krõll (liitunud aastal 2007) ja Tõravere 

Lasteaed Tõruke (liitunud aastal 2011) 

Eestis on mitmeid võimalusi koolielu paremaks muutmiseks ja üks nendest on maailmas 

tuntud ja edukas Tervist Edendava Kooli liikumine. Liikumise keskseks mõtteks on 

koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, 

õpetajatel, direktoril kogu teenindava personalini välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida 

või töötada. „Hea" tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, 

füüsiline keskkond, toitlustamine jne. on tervist toetav, mitte ülemäärast stressi või 

tervisekahjustusi põhjustav. 

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. 

Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile. 

Ka Nõo Põhikool kuulub antud võrgustikku.  

 

Allikas: terviseinfo.ee 

 

 

 

4.5 KOOLI/ LASTEAIA TERVISETEENUSE OLEMASOLU 

 

Kooli/ lasteaia terviseteenuse all on mõeldud psühholoogi, logopeedi, tervishoiutöötaja, 

sotsiaaltöötaja ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutuses. Kohalik omavalitsus on 

kaasvastutaja haridusasutuse tervishoiuteenuse olemasolu ja toimimise eest. 
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Nõo Põhikool 

Nõo Põhikoolis töötavad täiskohaga eripedagoog, sotsiaalpedagoog, tervishoiutöötaja, HEV-

koordinaator (õppealajuhataja täidab ülesandeid). Psühholoogi teenust osutavad kooli 

koostööpartnerid: SA TÜK Psühhiaatriakliiniku lasteosakond, Rajaleidja ning  OÜ Ambromed. 

Nõo lasteaed Krõll 

Nõo lasteaias Krõll töötab logopeed 1,0 kohaga. Samuti on olemas eripedagoog (1,0 kohta); 

tervishoiutöötaja (0,75 kohta). Lasteaias töötab lisaks tugiisik (1,0 kohta) ja eraldi  

liikumisõpetaja (0,75 kohta). 

Luke lasteaed  Segasumma 

Lasteaias on tööl logopeed, kes teenindab ka Tõravere ja Nõgiaru lasteaeda.  

Nõgiaru lasteaed 

Logopeedi teenust pakutakse lasteaias 2 päeval nädalas. Samuti on lasteaia palgal on tugiisik 

(raske puudega lapsele). Sotsiaaltöötajatega (vallas) on koostöö väga hästi sujunud. Kui see 

nõnda jätkub, siis suudame kõiki, kes abi vajavad, märgata. Nõgiaru Lasteaias teeb 

liikumistunde üks õpetajatest, kes on eraldi oma teadmisi täiendanud liikumistundide 

läbiviimiseks vastavalt õppekavale. 2015. aasta septembrist on tööl ka 0,5 kohaga tugiisik. 

Tõravere lasteaed Tõruke 

Tõravere lasteaias töötab logopeed, ühine Luke ja Nõgiaru lasteaiaga. 

Allikas: KOV 

 

4.6 TOITLUSTUS HARIDUSASUTUSTES 

 

Antud indikaatoris hinnatakse haridusasutuste toitu kohalikul tasandil. Tervisliku koolitoidu 

kättesaadavus toetab laste ja noorte tervislikku toitumist ja kujundab toitumise 

väärtushinnanguid ning valikuid edaspidiseks. See omakorda aitab ennetada väärtoitumisest 

põhjustatud või soodustatud haigusi. Laste ja noorte kvaliteetne toitlustamine  

haridusasutustes näitab KOV hoolimist oma kogukonnast ja võib osadel juhtudel olla ka 

perede materiaalseks toetuseks. 

 

Nõo Põhikool 

2014/15 õppeaasta mai seisuga sõi koolisööklas lõunat 375 lapsest 372 last.  Üks laps sõi 

koolisööklas tehtavat erilõunat vastavalt arsti ettekirjutusele, teine laps sõltuvalt diagnoosist 
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tõi söögi kaasa kodunt, mida söökla soojendas. Üks laps loobus koolilõunast perekonna 

otsusega.  26 last sõi pikapäevatoitu.  

Nõo Põhikooli söökla osales „PRIA piima“ programmis. 

Nõo lasteaed Krõll 

Lasteaed ostab sisse toitlustusteenust OÜ Sildo Luke´lt. Sisse on viidud terviseamps puu- ja 

juurviljadest hommikupoolikul enne õueminekut. Nõo lasteaed Krõll jagab Euroopa 

koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid. Kavas on liituda 

puuviljaprogrammiga. Koostöös toitlustajaga tegutsetakse igapäevaselt tervisliku toiduvaliku 

tagamise nimel. 

Luke lasteaed Segasumma 

Lasteaias söövad lapsed hästi. Söövad kõik lapsed. Kui kellelgi on mingi toidu suhtes 

allergiaid või toidutalumatust, siis antakse sellest lapsevanema poolt lasteaeda teada.  

Lasteaed arvestab sellega. ( mõned lapsed ei joo piima) 

Lasteaia menüüd koostatakse TAI toitumisprogrammi alusel. Menüü vastavad tervisekaitse 

nõuetele ( nii energia- kui ka makroainete sisaldus vastavad määruses liitrühma vajadustele), 

pakutav toit katab 85-90% ööpäevasest toiduenergiavajadusest.  

Lasteaia köök vastab euronõuetele.  Kohalik omavalitsus kinkis peale lasteaia renoveerimist 

lasteaia nõuetele vastava köögimööbli. Lasteaia köök  on tunnustatud toitlustamiseks  Tartu 

Tervisetalituse Tartumaa osakonna tunnustamise otsus nr 280/ 23.12.2002 ja toitlustamise 

järelevalve üleminekuga uuesti Veterinaar- ja toiduameti Tartumaa Veterinaarkeskuse 

otsusega toitlustamiseks nr 171/ 06.06.2008, tunnustamise number 5945. 

Lasteaed osaleb „ Koolipiima“ programmis alates 2004 aastast. 

Nõgiaru lasteaed 

Kõik lasteaias käivad lapsed söövad 3x päevas. Meie menüü vastab tervisekaitse nõuetele, 

koostatud on 4 nädala menüü. Köök vastab veterinaariaameti nõuetele. Samuti osaleme 

„Koolipiima“ programmis. Tähtis on meie jaoks, et kohapeal olev köök annab maitsvat ja 

tervislikku toitu ning lapsed on sellega ka rahul (Küsitlus 2015). 

Tõravere lasteaed Tõruke 

Tõravere lasteaias sööb 100% lastest e. 21 last. Lasteaia köögis valmistatud toit vastab 

tervisekaitsenõuetele ning osaletakse koolipiimatoetuse programmis. KOV toetab igati laste 

toitlustamist ning köögi korrasolekut, et kõik vastaks tervisekaitse nõuetele. Ei ole osalenud 

„parima koolisöökla” konkursil 
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4.7 ALAEALISTE KOMISJONIS ARUTATUD ESMAS- JA KORDUVJUHTUDE ARV 

 

Käesolev näitaja võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida sekkumisi ning 

teenuseid. Võimaldab analüüsida seda, kuidas neid juhtumeid ennetada. Väiksemates 

KOVides (alla 9000 elaniku) läheneda juhtumipõhiselt, st. kui alaealiste komisjonis arutatud 

juhte on vähe, võib koostöös spetsialistidega analüüsida, mis on antud piirkonnale 

tüüpilisemad alaealiste komisjoni vaatevälja sattumise põhjused. Andmetes võib olla 

kattuvusi eelneva (koolikohustuse mittetäitmine) ja järgmise indikaatoriga (süütegude arv), 

seetõttu tuleks neid vaadelda koos. 

 

Järgnevas graafikus on välja toodud 7-18 aastaste õigusrikkumiste arv aastast 2008-2014 

vastavalt mõjutusvahendite arvule. On lapsi, kellele määrati mitu mõjutusvahendit. On näha, 

et juhtumite arv on viimasel kolmel aastal olnud vähenemas ning stabiliseerunud. Eelnevate 

aastatel on juhtumite arv olnud üsna kõikuv. Põhilisteks mõjutusvahenditeks on hoiatus, 

vestlus psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialistiga, sotsiaalprogrammides 

või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine, koolikorralduslikud 

mõjutusvahendid, kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas hooldaja 

juures või asenduskodus, üldkasulik töö ja/või kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli 

suunamine 

 

 
Graafik 38: Nõo vallas arutletud laste õigusrikkumised aastatel 2008 – 2014 

Allikas: KOV 

 

 

4.8 ALAEALISTE SÜÜTEGUDE ARV 

 

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

planeerida sekkumisi ning teenuseid. 
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Väärtegude ja kuritegude arv on noorte seas pigem langenud. Järgneval graafikul on 

süütegude arv alaealiste seas aastate lõikes välja joonistatud. On näha hüppelist tõusu aastal 

2008 ning samuti on juhtumite arv olnud suur aastal 2011. Aastaks 2014 on see vähenenud 

rohkem kui poole võrra. Väärtegude arv on aastate lõikes jäänud 30 ja 90 vahele ning 

kuritegude arv on jäänud kõikidel aastatel alla 10ne. Kõige kõrgem aastal 2011 (9) ning kõige 

madalam aastal 2014 (0 juhtumit). 

 

 
Graafik 39: Alaealiste süüteod Nõo vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: KOV 

 

4.9 LASTE JA NOORTEGA TEGELEVAD ASUTUSED 

 

Antud indikaator võimaldab hinnata laste ja noorte võimalusi huvi- ja vabaaja tegevusteks ja 

eelnevaga seonduvalt ka riskikäitumise vähendamiseks. 

 

Nõo Põhikoolis pakutav huvitegevus 2014/15: 

RING SIHTGRUPP JUHENDAJA MILLAL ARV 

Robootika 4.-6.kl 

(edasijõudnutele) 

Eliko Vahtra N 7.ja 8.t 24 

Korvpall 4.-7.kl ja 1.-4. Kl Rauno Voore, 

Tarvo Tarto 

P 18-19.30, K 30 

Kergejõustik 5.-9. Kl Madis Paju R 6.t 2 

Inglise keel 2.kl 

 

Liana Jõgar 

 

T 6.t 18 

Kuuldemängu 

ring 

5.-9. Kl Kristina 

Veidenbaum, 

Linda Trummal 

R 6., 7.t 9 
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Võrkpall 5.-9.kl P ja T Tarvo Tarto K 8.t ja 9.t 25 

Rahvastepall 1.-5.kl Ann Mardla E 7.t, K 6.t 33 

Matemaatika 3.-4.kl Kulla Saar E 6.t 13 

Teadusring 1.-5.kl Kadri Luud, Külli 

Liblik 

N 6.t 30 

Lastekoor 5. – 9. Kl Imbi Pärtelpoeg R 6.t 14 

Mudilaskoor 1.-5.kl 

 

Imbi Pärtelpoeg R 5.t 25 

Poistekoor 3.-7.kl 

 

Imbi Pärtelpoeg, 

Heli Leedjärv 

E 8.t, N 7.t 12 

Solist  Imbi Pärtelpoeg    

Rahvatants 3.-4.kl Anne Jürimäe T 6.t ja7. T. 

 

16 

Meisterdamine 4.-8.kl Toivo Tõllimäe R 6., 7.t üle nädala 6 

Õmblemine 4.-8.kl Tiiu Rosenberg R 6., 7. T üle nädala 12 

* Osad lapsed võtavad osa mitmetest ringidest. 

 

Spordihoone 

Tegutsevad: 

- Spordiklubid 

- Nõo Sulgpalliklubi  ~45 last/noort 

- Nõo Korvpalliklubi  ~45 last/noort 

- Triiniks  ~80 last/noort 

- FC Elva ~35 last/noort 

- JJ Street Dance ~15-20 noort 

Toimuvad ka treeningud gruppides, mille kohta kogu info on kättesaadav ja võetakse 

aastaringselt uusi õpilasi vastu (põhiliselt muidugi sügisel). Osalejad on enamasti väga rahul. 

Spordiklubides hõivatud suurusjärk 200+ Nõo valla noort. 

Noortekeskus 

Nõo Noortekeskusel on kasutada kaks ruumi vallamaja keldrikorrusel. Oleme avatud neljal 

päeval nädalas (esmaspäeval ja reedel 12-17ni, teisipäeval ja neljapäeval 14-19ni, 

kolmapäeviti suletud) kokku 20 tundi nädalas.  
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Noortekeskuses on noortel võimalik mängida lauamänge, vaadata filme, kuulata muusikat, 

teha süüa, joonistada, meisterdada, osaleda noortesündmustel ja võtta osa 

noorteprojektidest, viia ellu oma ideid, saada infot ja nõu noori puudutavates küsimustes, 

lihtsalt vaba aega veeta. Alates 2009. aasta detsembrist on võimalus noortekeskuse ruume 

välja rentida sünnipäevade ja noortesündmuste läbiviimiseks. Lisaks toimuvad erinevad 

väljasõidud ja tegevused koolivaheaegadel, tegutseb tüdrukuteklubi.  

Igapäevaselt külastavad Nõo Noortekeskust peamiselt Nõo aleviku ja lähikülade (Luke, Voika, 

Meeri) noored vanuses 11-15 eluaastat, kuid erinevate projektide ning tegevuste raames 

saavad noortekeskuse poolt pakutavatest teenustest osa ka 7-11-aastased ning 16-19-

aastased noored. Päevane külastatavus 2014.aasta septembrist kuni detsembri lõpuni 

(veebruarist kuni septembrini oli noortekeskus noorsootöötaja puudumise tõttu suletud) oli 

keskmiselt 6 noort päevas.  

Nõo Muusikakool 

Nõo Muusikakool annab muusikaalast huviharidust ja valmistab ette ka tulevasi 

professionaalseid muusikuid. Muusikakoolis saab õppida klaveri, akordioni, kitarri, 

plokkflöödi, flöödi, saksofoni, tšello, viiuli ja altviiuli erialal. Muusikakoolis õpib 2011/2012 

õppeaastal 69 õpilast ja töötab 15 inimest, sh 13 õpetajat. Õpilaste arv on võrreldes 

2006/2007 õppeaastaga vähenenud 15 õpilase võrra. 

Asenduskodu teenuse vajadusel on meile appi tulnud Tartu linn (vajadus harva). 

Allikas: KOV 

 

 

4.10 KOHALIKU OMAVALITSUSE POOLNE INITSIATIIV JA TOETUSED 

TAGAMAKS TEENUSTE KÄTTESAADAVUST 

 

Indikaator näitab kohaliku omavalitsuse toetust elanikele, sh orienteeritust lastele. Samuti 

aitab teenuseid ja tegevusi planeerida. Kaardistab võimalikke riskirühmi laste ja noorte seas. 

 

Nõo Põhikool 

 Koolitoit on osaliselt tasuline. Koolilõuna maksab 0.90 eurot kord, millest 0.12 eurot 

tasub lapsevanem. Pikapäevalõuna maksab 0.50 eurot kord, mille tasub lapsevanem. 

 Pikapäevarühm – 1.-9. klassile, 64 õpilast. Pikapäevarühm on oluline koolis, kuna 

lapsed ootavad peale tunde busse või treeninguid. 

 Ujumisõpetus – 2. klassidele 16 tundi, kehalise kasvatuse raames. 

 Kooli poolt pakutavad huviringid on lastele tasuta. 
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Nõo lasteaed Krõll 

 lasteaia kohad. Üldiselt järjekorda ei ole. Sügiseks on üldjuhul kõik saanud koha 

(vajadusel avatud uus rühm, hoiurühm) 

 Aeg-ajalt on tekkinud vajadus kohtade järele aasta keskel ja siis ei ole neid 

võimalik anda.  Siis otsivad vanemad alternatiive (Tartusse, Elvasse). Lasteaiakohtade 

tagamiseks soovijatele  avati 2012 a Lastehoiurühm aadressil Tartu 20,  kus tegutseti 

kolm õppeaastat. 2015 a sügiseks ehitati lasteaeda kaheksas rühm, eesmärgiga tagada 

kõigile valla eelkooliealistele lastele lasteaiakoht, saada kõik Nõo lasteaia lapsed ühte 

majja ja tagastada Nõo Päevakeskusele kolm aastat Nõo lasteaia lastehoiurühma 

kasutuses olnud ruumid. 

 lasteaiaga seotud kulud lapsevanemale: õppevahendite kulu 20 eur.  Õppevahendite 

kulu püsis  aastaid muutumatuna 13 .- eurot lapse kohta kuus. Alates jaanuarist 2015 

on õppevahendite kulu 20 eurot lapse kohta. Olukorras, kus ühest perest käib 

lasteaias rohkem, kui kolm last, rakendatakse kolmandale ja igale järgmisele lapsele 

õppevahendite maksu vabastust.   

 toidukulu 1,50 eur päev. Piiratud sissetulekuga lapsevanematel on vajadusel võimalik 

taotleda soodustust kuni 100% ulatuses toidupäeva maksumusest. 

 alushariduse õppekavavälised tegevused: 

o ÜKT ja pallimängud tasuta 

o Nõo Kultuurimaja kunstistuudio ring – ostavad ise vahendid 

o Jalgpall 16.50 eurot kuus 

o Triiniks tantsuklubi 15 eurot kuus 

o Nõo Laulustuudio 8 eurot kuus 

 

Luke lasteaed Segasumma 

Lasteaia kohad on Lukel hetkel jälle kättesaadavad, kuna elukoha vahetusega on liikumisi 

lasteaia järjekorras. Lapsed pannakse lasteaiajärjekorda juba sünnitunnistuse kättesaamisel  

ja tihtipeale kõikidesse valla lasteaedadesse. Laste suunamisel lasteaeda puudub ühtne 

süsteem, kevadeti jagatakse lasteaiakohad laste vahel. Lasteaia järjekorras hetkel 2015. 

sügiseks 5 last, 2016. sügiseks 2 last ja 2017. sügiseks 1 laps. 

Lapsevanemad on õppekulu raha ja toiduraha suurustega üldiselt rahul. Rahul ollakse ka 

valla otsusega, et kui ühest perest käib lasteaias kolm last,  on üks laps  õppekulu rahast 

vabastatud (õppekulu 20 eurot ja toidupäev 1.50 eurot).  

Lasteaias õppekavaväliselt ringe ei tegutse. Lapsed osalevad soovi korral huvitegevuses 

väljaspool lasteaeda. Kaks last käib lauluringis, üks laps käib judo trennis. 
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Nõgiaru Lasteaed 

 Nõgiaru Lasteaeda saab järgnevatel aastatel iga Nõgiaru külas elav laps ja siis veel 

mõned Nõo valla lapsed. 

 Lasteaias on sel aastal eriti palju väikeseid lapsi. Mis teha, lapsevanemad peavad 

tööle minema ja meie saadame kooli 8 last. Tegelikult on kõik tasakaalus.  

 Järgmisel õppeaastal on meie rühmas 2 erivajadusega last.  

  Lasteaiaga seotud kulud ei ole enamusele peredest probleemiks. Nõo vald ju toetab 

neid, kes on hätta jäänud. Inimesed ei nurise. Kus veel odavamalt saaks? 

 Oli Tartust  tantsuring, maksis palju, vanemad ise maksid (arvete alusel), vanemad ei 

olnud rahul. Leidsid, et meie oma õpetajad suudavad lastele palju rohkem pakkuda. 

 Kunstiring on olnud viis aastat, kõigile meeldib. Tore, et külas elab inimene , kes 

tahab nii väikeste inimestega tegeleda. Lapsevanemad on aegajalt, (tegelikult harva) 

ostnud ühiselt töövahendeid. Nad oleks nõus rohkem ka panustama, aga oleme 

hakkama saanud. 

 Muusikaõpetaja teeb eraldi andekate lastega lisa laulutunde. See ei maksa ka midagi 

- õpetaja teeb seda oma tööajast. 

 

Tõravere lasteaed Tõruke 

 alates 2015/16 sügisest jääb ootejärjekorda 5 last, hetkel on rühmanimekirjas 21 last 

, neist 2 last osa-ajaga. 

 lapsevanem tasub õppemaksu 20.- eurot kuus + toit 1.40 eurot päev 

 õppeväliseid tegevusi kohapeal ei pakuta, lastel võimalus osaleda huviringides Nõos. 

 

Allikas: KOV lasteaiad 

 

4.11 Laste subjektiivne tervisehinnang 

Nõo lasteaed Krõll 

Lasteaias ei ole läbi viidud ühtegi tervisealast uuringut. Tervishoiutöötaja on teostanud 
igaaastaselt laste kaalu- ja kasvumõõtmisi. 

 

Luke lasteaed Segasumma 

Lasteaias küll kaalutakse ja mõõdetakse lapsi, aga mingit statistikat me selle kohta ei 

koostata.  Lasteaias on lapsed füüsiliselt aktiivsed. Ka kahe aastased suudavad mitme km 

pikkuse matka Luke metsa vapralt kaasa teha. Kuna lasteaia õueala on suur ja võimaldab 
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palju liikumist, siis lastele meeldib mängida kulli ja pallimänge. Liikumistegevustes osalevad 

lapsed alati suure rõõmuga.  Lapsed söövad lasteaias hästi ja kehakaaluga olulisi probleeme 

ei tundu olevat. 

 

Nõgiaru lasteaed 

Meie lasteaia tervisehinnanguks on laste kohalkäimise tabel. Harva on meie lapsed haiged. 

Lapsed puuduvad, kui vanemad neile lihtsalt puhkust annavad. See on aga väga tervitatav, 

lastel on ju lasteaiapäevad pikemad kui vanemate tööpäevad.  

Ülekaalulisi lapsi on meil harva. Veidi on hakanud tunda andma laste sõltuvus arvutist ja 

televisioonist (lasteaias on lastel arvuti kasutamine vastavalt nädalateemale, 6aastastel ja 

maksimaalselt  10 minutit lapse kohta). 

Meie lasteaias on nädalas 3 liikumistegelust toimuvad vastavalt ilmale õues või- ja toas. Kõik 

lapsed osalevad kõigis tegelustes. Õpetajad õhutavad igapäevaselt  õues lapsi liikuma, 

leidma aktiivseid tegevusi.  

 

Tõravere lasteaed Tõruke 

Lasteaias uuringut tervisehinnangu teemal ei ole eraldi läbi viidud. Igapäevane laste füüsiline 

aktiivsus on hea (viibime õues iga ilmaga). Õuealal on loodud erinevaid võimalusi 

sportimiseks. Lasteaia väliselt osaleb treeningutel 6 last. Laste kehakaal on normis, toitumine 

on mitmekesine (suund mahetoidule – eelistame väikeettevõtjate toodangut, igapäevaselt 

on lastele vahepalaks puu- ja juurviljad. Personal käib aktiivselt ratastega tööl. 

Allikas: KOV ja lasteaiad 
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5. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND  

 

5.1 KESKKONNA MÕJURID 

Indikaator näitab keskkonna puhtust ning võimaldab planeerida tegevusi füüsilise keskkonna 

parandamiseks. 

Joogivesi 

Nõo vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnaveekogusid. Pinnaveekogusid kasutatakse 

reoveepuhastite heitvee suublatena. Nõo valla lõunaosa on valdavalt keskmiselt või hästi 

kaitstud põhjaveega ala. Valla põhjaosa (Luke küla keskusest põhja pool) kaitsmata või 

nõrgalt kaitstud põhjaveega ala.  

Veeseadus § 26 (4) Potentsiaalselt ohtliku reostusallika liigid on:  

1) kanalisatsiooniehitised;  

2) naftasaaduste hoidmisehitised;  

3) siloladustamiskohad;  

4) sõnnikuhoidlad;  

5) väetisehoidlad 

Potentsiaalselt ohtlikud on vanad kütusemahutid (vanad bensiinitanklad, katlamajad, 

elamute (maetud) küttemahutid), imbkaevud ja omavolilised imbkaevud, endised 

suvilaasumid -  aiandusühistud. Potentsiaalsed reostuse allikad on ka kasutult seisvad 

puurkaevud, mille likvideerimine on vajalik põhjavee reostumise vältimiseks. 

2012. aasta märtsis ja mais võttis AS Emajõe Veevärk analüüsid erinevates Nõo valla  

piirkondade puurkaevudest. Probleemne oli puurkaevude vee mangaani ja raua sisaldus, 

kuid käesoleva hetkeks on kõikidele ühisveevärgi puurkaevudele juurde rajatud 

veetöötlusjaamad, milles on mangaani ja rauaeraldusseadmed. Vastavad seadmed on 

vajalikud lisada ka eramajade puurkaevudele, nii olemasolevatele kui ka uutele, sest üldjuhul 

on Nõo valla põhjavesi rauarohke.  

 

Puhas joogivesi on tervise seisukohast väga oluline ressurss. Kui on kahtlus joogivee 

kvaliteedis, tuleb kindlasti teostada joogivee analüüsid.  
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Heitvesi 

Nõo vallas on ühiskanalisatsiooniga reoveekogumisalad, kus on ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonitorustik järgnevalt: Tõravere alevik, Nõo alevik, Nõgiaru, Meeri, Luke, Etsaste 

ja Tamsa kompaktse hoonestusega alad. Vissi ja osaliselt ka Uuta küla kompaktse 

hoonestusega aladel on kanalisatsiooni liitumised ühendatud Elva linna 

ühiskanalisatsiooniga.  

Viimastel aastatel on rajatud uued reoveepuhastid Tõraveres, Lukel, Nõgiarus ning Nõo 

alevikus veetorustike rekonstrueeritud. Käesoleval aastal läheb renoveerimisse Tamsa 

reoveepuhasti koos torustiku renoveerimisega. Etsastes ja Meeri biotiigid on puhastatud ja 

rekonstrueeritud ning tiikide ette on rajatud septik koos võrega.  

Seega on kogu vallas ühisveevärgi vee- ja kanalisatssioonisüsteemid kaasajastatud ja 

vastavad nõuetele v.a. Tamsa küla, kus käesoleval aastal läheb süsteem renoveerimisse. 

Üksikmajapidamises, mis jäävad hajaasustusalale ja puudub ühiskanalisatsiooniga liitumise 

võimalus tekkiva reovee käitlemise võimalused on järgnevad:  

1. koguda reovesi mahutisse;  

2. juhtida reovesi läbi septiku ja seejärel puhastada pinnaspuhastis;  

3. biopuhasti 

Kõige enam kasutatakse reovee puhastamist oma krundi pinnaspuhastis. 

Majapidamistes, kus puudub omapuhasti ning reovett kogutakse reovee mahutisse on 

probleemiks kallis reovee mahuti tühjendamise hind. Hinnanguliselt on arvestatav hulk 

majapidamisi, kus reovee kogumisvõimalus puudub sootuks. Jätkuvalt on vajalik toetada 

hajaasustuses olevate majapidamiste, kus puudub ühisveevärk, vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide rajamist ja kaasajastamist, nt Hajaasustuse programmist (1/3 

toetusest tuleb riigilt, 1/3 valla eelarvest, 1/3 panustab taotleja). 

Pinnaveekogusse on lubatud juhtida eelnevalt puhastatud heitvett üksnes juhul, kui on 

olemas Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusluba. 

 

Õhk 

Tubakaseaduse § 29 lõike 10 kohaselt on suitsetamine keelatud ühistranspordi ootekojas, 

reisijate ootesaalis ja reisiterminalis. Antud seadust järgitakse. Õhu koostise uuringuid 

paikkonnas teostatud ei ole. 
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Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Nõo valla territooriumil puudub prügila. Nõuetekohaselt on suletud Laguja, Viinamärdi ja 

Nõgiaru prügilad. Nõo valla territooriumil toimib korraldatud jäätmevedu, mille raames veab 

jäätmeveo konkursil edukaks tunnistatud ettevõte fikseeritud hindadega olmejäätmeid, 

suurjäätmeid ning paberit ja kartongi. Korraldatud jäätmete veo põhieesmärkideks on hoida 

keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad- ka need eramajad, 

suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud.  

Aia- ja haljastusjäätmed ning ehitus- ja lammutusjäätmete üleandmiseks vallas puudub 

võimalus. Vajadus on suurema jäätmejaama järele, et oleks võimalus koguda eraldi rohkem 

erinevaid jäätmeliike ka aia- ja haljastusjäätmeid ning ehitus- ja lammutusjäätmeid. Hetkel 

asub Nõo valla jäätmejaam vallamaja vastas, kuhu saab tuua pakendijäätmeid ja sõiduauto 

vanarehve. 

Jätkuvalt on probleem põletamiseks keelatud jäätmete põletamise ja jäätmete illegaalse 

ladestamisega.  

Jäätmete põletamine. Jäätmehoolduseeskirja kohaselt võib küttekolletes ja lõketes loata 

põletada vaid imetamata ja värvimata puitmaterjali ning kiletamata paberit ning pappi. 

Kodustes tingimustes jäätmete põletamine on tänaseni probleem, eriti hajaasustusega 

piirkondades. 

Tegeleda tuleb senisest tõhusamalt järelevalvega ning lülitada jäätmete kogumissüsteemi ka 

need jäätmevaldajad, kelle hetkel puudub kehtiv jäätmekäitlusleping (nt suvilaomanikud, kes 

valdavalt vabastatud). 

Lõkke tegemise ja grillimise nõuded on sätestatud siseministri määruses „Küttekoldevälise 

tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõude“ ning Tuleohutuse seaduses.  

Hulkuvad loomad. Nõo valla Koerte ja kasside pidamise eeskiri on vastu võetud 17.10.2013. 

Koera võib pidada ainult loomaarsti poolt paigaldatud eristamist võimaldava püsiva ning 

kordumatu kunstliku tunnusega märgistatuna (edaspidi mikrokiip). Kassi märgistamine 

mikrokiibiga ning registrisse kandmine on vabatahtlik ja toimub loomapidaja soovi alusel.  

Kaaluda tuleks eeskirja sisse viia kasside kiibiga märgistamise nõue. Nõo Vallavalitsuse ja 

Tartu Linnavalitsus sõlmivad iga-aastaselt Tartu linna lemmikloomade varjupaiga 

kasutamiseks koostöölepingu vallale pandud hulkuvate loomadega seotud kohustuste 

täitmiseks. Hulkuvad loomad, kelle omaniku ei ole võimalik tuvastada toimetab vallavalitsus 

varjupaika. Hulkuvast loomast tuleb teavitada vallavalitsust, kes korraldab looma varjupaika 

toimetamise. 
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Tänavavalgustus 

Tänavavalgustust on valla kahes alevikus- Nõos ja Tõraveres ning mõnedes külades- Uutal, 

Lukel, Nõgiarul, Meeril ja Vissil. Valgustatud on ka üks ristmik riigi põhimaanteel- Jõhvi-Tartu-

Valga põhimaantee ristmik Nõo-Tamsa kõrvalmaanteega. Maanteeameti korraldamisel rajati 

valgustus ka Nõo alevikus asuvale ringristmikule Nõo-Tamsa ja Aiamaa-Nõo riigi 

kõrvalmaanteedel. Suveperioodi (mai lõpuks kuni augusti lõpuni) lülitatakse valla 

territooriumil tänavavalgustus välja. 

Allikas: KOV 

 

5.2 TRANSPORT JA TEEDEVÕRK  

Antud peatüki analüüs võimaldab kaardistada ja maandada riske ning algatada 

tervisttoetavaid linnaplaneeringuid. Planeerimine, soodustamaks jala käimist, vähendab 

suure tõenäosusega ka kuritegevust, kuna tänavatel liigub rohkem inimesi. 

Transport 

Ühistranspordiga varustatus on valla erinevates piirkondades erinev. Väga heaks võib 

ühistransporti pidada Jõhvi-Tartu-Valga maanteega külgnevates piirkondades, kuid 

ebapiisavaks valla ida- ja lõunapiirkonnas. Valla kättesaadavust Tartu ja Valga suunal aitab 

tagada reisirongi liiklus. Alternatiivi ühistranspordiga tööle ja kooli käijatele saaks pakkuda 

kergliiklusteede väljaarendamine. Seda küll eelkõige valla põhjaosas. Vahemaad valla 

lõunaosa ja vallakeskuse vahel on küllalt suured. 

Nõo valda läbib 11.1 km ulatuses AS Eesti Raudtee poolt hallatav Tartu-Valga raudtee 

(kilomeetrid 438.7-449.8). Nõo valla territooriumil on 2 rongipeatust (Nõo ja Tõravere), mille 

ooteplatvormid on rekonstrueeritud. Rongid peatuvad Nõo vallas asuvates peatustes nii 

Tartu kui ka Valga suunal kahel korral päevas. 

Valda läbivad ühistranspordiliinide marssruudid on Nõo valla ja vedaja Tarbusi vahel 

kooskõlastatud nii, et need katavad õpilaste kooli ja koju saamise vajaduse. Kui 

bussiühendus Tartu-Elva-Tartu suunal on piisav, siis vallasisene transport vajab parendamist. 

Bussipeatused puuduvad Aiamaa, Voika ja Ketneri külades.  

 

Teed 

Nõo valda katab tihe teedevõrk. Riigimaanteid on ca 88 km ja nende hooldust korraldab 

Maanteeameti Lõuna regioon. Nõo valla teeregistri andmetel on 17.11.2011 seisuga 

kohalikke teid 73,9 km ja tänavaid 16,4 km, avalikuks kasutamiseks määratud erateid ja –

tänavaid 57,3 km, seega avalikult kasutatavaid teid ja tänavaid kokku 147,6 km. Tolmuvaba 

kattega (asfaltbetoon, mustkate, pinnatud kruus vms) kohalikke teid ja tänavaid on 14.1 km 
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ja avalikke erateid 2,3 km. Avalikult kasutatavate teede hooldust korraldab Nõo Vallavalitsus. 

Lisaks on vallas ca 101 km erateid.  

Kohalikud teed on üldiselt rahuldavas seisus, kuid teede lõikes võib seisukord olla üsna 

erinev. Talihooldus on tagatud avalikult kasutatavate teede nimekirja kantud teede osas. 

Põhjendatud taotluste puhul on lumetõrjet teostatud ka erateedel. Teede ehitamise, 

rekonstrueerimise ja remondi käigus on suurema liikluskoormusega teid ja tänavaid 

muudetud tolmuvabaks, kuid katetega teede osakaal vajaks rahaliste vahendite olemasolul 

kindlasti suurendamist.  

 

Allikas: Nõo valla arengukava 2037 

 

5.3 INIMKANNATANUTEGA LIIKLUSÕNNETUSED  

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on aastate jooksul vähenenud ning viimastel 

aastatel jäänud 3me ja 7me juhtumi piiresse. Võrreldes aastatega 2006 ja 2007, mil 

inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv oli viimase 14 aasta kõrgeim, on juhtumite arv 

vähenenud rohkem kui poole võrra. Õnnetustest on jalakäia või ratturiga seotuid aastate 

jooksul 1 – 3. Aastal 2008 – 2012 ei registreeritud aga jalakäia ega jalgratturiga ühtegi 

kannatanuga liiklusõnnetust. 

Siinkohal on oluline leida paikkonnas üles need kohad, kus õnnetusi kõige enam juhtub ning 

arutada, mistõttu just seal need õnnetused juhtuvad, mis on nende põhjused ja kuidas neid 

edaspidi ennetada.   

 

Graafik 40: Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: TAI tervisestatistika andmebaas, tabel LO02 
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5.4 LIIKLUSÕNNETUSTES HUKKUNUTE JA VIGASTATUTE  

Ka liiklusõnnetustes vigastatute arvus võib märgata pigem vähenemist, kuid arv on üsnagi 

kaootiline. Kõige kõrgem on see olnud aastatel 2005 – 2007 ning kõige madalam aastal 2014 

(3 juhtumit). Liikluses hukkunute arv on aastate lõikes samuti üsna erinev. Aastast 200 – 

2014 on see seitsmel aastal olnud null ning teistel aastatel jäänud 1 – 2 juhtumi juurde. 

 

 

Graafik 41: Liiklusõnnetustes vigastatute arv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: TAI tervisestatistika andmebaas, tabel LO02 

 

 

5.5 TABATUD JOOBES SÕIDUKIJUHTIDE ARV  

Joobeseisundis sõidukijuhtimine on oluline probleem ja riskifaktor liiklusõnnetusteks. 

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

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

kas paikkonda läbib mõni suurem maantee. 

 

Võrreldes aastaga 2007 on küll tabatud joobes juhtide arv vähenenud, kuid vaadates aastast 

2009 on juhtumite arv kahjuks pigem hoopis tõusnud.  
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Graafik 42: Tabatud joobes sõidukijuhtide arv aastatel 2007 – 2014 

Allikas: KOV 

 

5.6 KOHALIKU OMAVALITSUSE ALKOHOLIPOLIITIKA NING ALKOHOLI 

MÜÜVAD KAUPLUSED  

Käesolev indikaator kirjeldab alkoholi kättesaadavust ning kohaliku omavalitsuse initsiatiivi 

vähendada alkoholi tarbimist ja sellest tulenevaid probleeme. 

Nõo vallal puuduvad eraldi õigusaktid alkoholipoliitika valdkonna reguleerimiseks. 

Tuginetakse riigi poolt loodud õigusaktidele (Alkoholiseadus, Korrakaitseseadus). 

Nõo alevikus paikneb 2 kauplust, milles mõlemas müüakse alkoholi (Elva Tarbijate Ühistu 

kauplus AjaO ning MEIE- ketti kuuluv Haraldi pood). Nõo valla külades kauplusi ei ole. 

 

Allikas: KOV 

 

5.7 KURITEGEVUS 

Antud peatükis käsitletakse politsei poolt registreeritud kuritegude, varguste ja isikuvastaste 

kuritegude üldkordajaid. Indikaator hindab kuritegevuse ja turvalisuse taset paikkonnas ja 

viimaste aastate suundumusi. 

Kuritegevus on nii Eestis kui ka Nõo vallas aastate jooksul olnud pigem vähenemas. Järgmisel 

graafikul on kujutatud kuritegude arvu 1000 elaniku kohta aastatel 2007 – 2014. Nõo valla 

üldkordaja on Eesti keskmisest üsna palju madalam.  
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Graafik 43: Kuritegevuse üldkordaja Eestis ja Nõo vallas aastatel 2007 – 2014 

Allikas: KOV ja Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel JS009 

 

Varavastaste kuritegude arv aastate lõikes on olnud üsna stabiilne, vähenemist on näha 

aastal 2014. Ka siinkohal on Nõo üldkordaja Eesti keskmisest madalam ning seda üsna 

märkimisväärselt.  

 
Graafik 44: Varavastaste kuritegude üldkordaja Nõo vallas ja Eestis aastatel 2007 – 2014 

Allikas: KOV ja Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel JS009 

 

Isikuvastaste kuritegude (kehaline väärkohtlemine) arv on olnud aastate jooksul 5 kuni 14 

juhtumi juures. Kõige kõrgem aastal 2011 (14 juhtumit) ja kõige madalam aastatel 2010 ja 

2012 (5 juhtumit). Kehalise väärkohtlemise juhtumitest aga tihtilugu teada ei anta ning 

nende tegelik arv võib olla ka kindlasti kõrgem. Üldkordaja jääb ka siin Eesti keskmisele alla 

ning on viimased kolm aastat olnud üsna muutumatu.  
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Graafik 45: Isikuvastaste kuritegude arvu üldkordaja Eestis ja Nõo vallas aastatel 2007 – 

2014 

Allikas: KOV ja Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel JS009 

 

5.8 TULEKAHJUD NING NEIS HUKKUNUD 

Tulekahjude arv kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste ohuteadlikkust. 

Peamised tulekahjude põhjused on: hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, laste mängimine 

tulega, lõkke tegemine valesse kohta või selle järelevalveta jätmine, lõkkest lendavad 

sädemed, kulu põletamine, katkised elektri- või kütteseadmed või nende vale kasutamine, 

tahtlik süütamine, äike ja suitsetamine. Surmad tule ja suitsu tõttu on üks ennetatavate 

surmade liik. Indikaator kajastab tuleohutusnõuete täitmist paikkonnas ja inimeste 

ohuteadlikkust. 

Järgneval graafikul on välja toodud tulekahjude koguarv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014. On 

näha õnneks vähenemise märki juhtumites. Viimasel 5 aastal on juhtumite arv püsinud 20ne 

piires. Tulekahjude tekkepõhjusteks on olnud suitsetamine, kütteseadmete 

kasutamisel/lahtise tule kasutamisel, tahma süttimine suitsulõõris, pikselöök/ rike 

elektripaigalduses. 

Korrektsed andmed tules hukkunute kohta on kättesaadavad alates 2011. aastast. Alates 

2011 – 2014 on tules hukkunud kolm inimest. Viimasel kahel aastal ei ole õnneks aga ühtegi 

juhtumit olnud.  
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Graafik 46: Tulekahjude arv Nõo vallas aastatel 2000 – 2014 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, tabel JS45 

 

5.9 KÕRGENDATUD RISK IGA OBJEKTID 

Kõrgendatud riskiga objektid on ühiskondlikud hooned (koolid, kauplused, lasteaiad, 

ühiselamud, restoranid, ööklubid jm); haiglad jt hooldeasutused; tootmishooned; raudtee 

sorteerimisjaamad; loodusliku gaasi hoidlad ja transpordivahendid/seadmed. Oluline 

teadvustamiseks ja kiireks reageerimiseks valmisolekuks. 

Nõo vallas paikneb 2 kooli – Nõo Reaalgümnaasium (Riigile kuuluv kool) ja Nõo Põhikool     

(munitsipaalkool). Nõo vallas on 4 Nõo vallavalitsuse hallatavat lasteaeda – Nõo lasteaed 

Krõll, Luke lasteaed Segasumma, Tõravere lasteaed Tõruke, Nõgiaru lasteaed. Restorane ja 

ööklubisid Nõo vallas ei ole. Nõo valda läbib Valga-tartu-Tallinn raudteeliin. Suurimad 

ettevõtted on Nõo Lihatööstus ja põllumajandustootjatest Soone farm. Nõo alevikus paikneb 

ka OÜ-le NRTK kuuluv tankla.  

 Vallavalitsus on  moodustanud kriisimeeskonna. 

 

5.10 Tööõnnetused  

Antud peatükis käsitletakse paikkonnas registreeritud tööandja juures juhtunud 

tööõnnetused. Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja poolt 

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

muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Turvaliste töökohtade loomise eesmärgil on 

tööandjatel vaja analüüsida turvariske. 

Järgnevas graafikus on välja toodud tööõnnetuste arv Nõo vallas. Kahjuks on näitaja pigem 

suurenemas. Aastal 2013 on see olnud lausa muret tekitavalt kõrge, lausa 14 juhtumit.  Soo 

lõikes on antud aastate jooksul rohkem juhtunud tööõnnetusi meestega. Aastatel 2002 – 
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2014 juhtus kokku meestega 37 tööõnnetust ning naistega 29 tööõnnetust. Hukkunuid 

aastatel 2002 – 2014 on vaid olnud üks juhtum.  

 
Graafik 47: Tööõnnetuste arv Nõo vallas aastatel 2002 – 2014 

Allikas: KOV 
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aktiivsus (30 min korraga)

2 korda nädalas 4 korda nädalas iga päev ei tegele

9%

54%

31%

6%

Hinnang tervisele

väga hea üsna hea hea halb

6%

27%

29%
17%

13%

8%

küsitlusele vastanute vanuseline 
jaotus

-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

6. TERVISLIK ELUVIIS 

 

6.1 Subjektiivne tervise enesehinnang  

Nõo vald küsitles 2015. aasta kevadel seoses käesoleva terviseprofiili koostamisega 

vallaelanikke. Vastas 170 inimest, vastanute vanus oli 13-92. aastased,  kelle vanuseline 

jaotus on näha järgneval 

joonisel.  Küsimustikule vastas 

52 meest ja 118 naist.  

 

Alljärgnevate graafikute abil on 

kirjeldatud küsitluse tulemusi. 

 

 

 

 

 

Küsitluses osalejad hindasid oma 

tervist pigem heaks, vaid 6 protsenti 

vastanutest andis oma tervisele 

hinnanguks halb. 

 

 

 

Nõo valla elanike igapäevast 

füüsilist aktiivsust tuleb lugeda 

suhteliselt heaks, kuna 30 protsenti 

vastanutest teeb füüsilist tööd või 

tegeleb spordiga iga päev ja 61 

protsenti teeb füüsilist tööd või 

tegeleb spordiga mitu korda 

nädalas. Ja selliseid, kes peaaegu 

üldse ennast ei liiguta, on alla 10%. 

Loomulikult tuleb arvestada siin ka 
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51%

49%

Rahulolu kehakaaluga

ei ole rahul olen rahul 

22%

27%31%

20%

Värske juurvilja tarbimine

iga päev 5 päeval nädalas 3 päeval nädalas harvem

ealisi erinevusi ja seda, et küsitlusele vastanud vanemate inimeste (65+) osakaal oli 

suhteliselt väike.    

Enda tervist hindab kas heaks või 

üsna heaks lõviosa vastanutest, aga 

kehakaalu osas on pooled 

vastanutest siiski kriitilised ja ei ole 

rahul oma kehakaaluga. Pisut alla 

poole on samas oma kehakaaluga 

rahul, mis on väga oluline positiivse 

enesetunde seisukohast. Küsitlusest 

lähtuvalt tähtsustavad paljud 

elanikud kehakaalu muutmise  

vajadust, kohalikud organisatsioonid saavad selle temaatika võtta oma tulevaste projektide 

fookusvaldkonnaks 

 

Hinnang enda toitumisharjumustele 

näitab, et inimesed toituvad üsna 

tervislikult. 80 protsenti vastanutest 

tarbib värsket juurvilja iga nädal, 

neist 49 protsenti sööb seda iga 

päev või vähemalt viiel päeval 

nädalas. 

 

 

 

Värsket juurvilja või marju tarbib 88 

protsenti vastanutest, neist 53 

protsenti tarbib värsket puuvilja või 

marju vähemalt viiel päeval nädalas. 

Arvestades üldist sportlikkust, on 

alkoholi tarbimine siiski üsna suur,  

36 protsenti vastanutest tarbib 

alkoholi iga nädal vähemalt korra või 

rohkem. 
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25%

13%

Alkoholi tarbimine

iga päev pudel 

õlut või klaas 
veini

mitmel päeval 

nädalas

nädalas korra

62%
13%

2%

23%

Suitsetajate osakaal

ei jah, iga päev

jah, juhuslikult varem suitsetasin

24%

50%

17%

9%

Tervisespordivõimalused Nõo vallas

nõustun pigem nõustun pigem ei nõustu ei nõustu

 

 

 

 

 

 

 

Suitsetajate osakaal küsitlusel osalenutest on 

siiski suhteliselt väike, jäädes 15% piiresse, 

neist pooled soovivad suitsetamisest 

loobuda. Narkootikumide tarvitanute osakaal 

vastajatest on  1, 8 protsenti. 

 

 

 

Vallas leiduvate 

tervisespordivõimaluste osas 

leiab pisut üle poole vastanutest, 

et sellega on kõik hästi ja üldse ei 

nõustu ca kümnendik.  

Enim  tuntakse puudust (30 

vastanut) kergliiklustee 

olemasolust, millel saaks 

harrastada erinevaid spordialasid 

(rulluisutamine, rattaga sõitmine , 

jooksurajad jms).   Tuntakse 

puudust korralikust staadionist, suusaradadest, kepikõnniradadest, ujulast, jõusaalist jne. 

Allikas: KOV uuring 2015 kevad 

 

Põhiliseks kontaktiks elanikel terviseabi suunas on vallas töötav perearst. Nõo valla perearst 

on alljärgnevalt välja toonud murekohad:   

 lapsevanem ei too last profülaktilisele läbivaatusele 
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16%
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Tervisealase informatsiooni 

saadavus

perearstikeskusest

apteegist

lasteaiast

koolist

raamatukogust

vallavalitsusest

päevakeskusest

külakeskusest

Nõo spordihoonest

 keeldutakse  plaanipärasest  tasuta vaktsineerimistest 

 ülekaalulisus laste seas. Ülekaaluliste lastele eraldi rühm, kus õpetatakse 

tervislikku toitumist ja õiget kehalist liikumist. 

 naised, kes saavad günekoloogilisele ja mammograafilisele kontrollile ilmumiseks 

kutse, jätavad minemata 

 suitsetamine, eriti noorukite seas on levinud 

 alkoholi liigjoomine 

Nõo valla inimese tervis on Eesti keskmine. Meil on puhas õhk, vesi ja pole sellist tööstust, 

mis reostaks elukeskkonda. Viimase kümne aasta jooksul on tõusnud keskmine eluiga 10 

aasta võrra. 

 

Allikas: KOV perearst 

 

6.2 TERVISEALASE TEABE KÄTTESAADAVUS  

Käesolev indikaator võimaldab hinnata teabe kättesaadavust ja planeerida vajadusel 

efektiivsemaid viise tervisealase teabe edastamiseks, sh muukeelsele elanikkonnale.  

Arvestada ka üleriigilise meedia poolt pakutavat terviseinfot, et  see parimas variandis ja 

ulatuses toetaks paikkonna poolt pakutavat. 

Ka küsimus, mis viidi läbi  

2015. aasta kevadel, oli 

antud teema sees. Enim 

on saadud tervisealast 

informatsiooni 

perearstilt ja apteegist, 

ka Nõo spordihoone on 

koht kust on 16 

protsenti vastanutest 

saanud sellekohast 

teavet. Neliteist 

vastanut on märkinud, 

et saavad tervisealast 

teavet internetist, ka 

massimeediast, ajakirjandusest, raadiost , televisioonist, oma töökohast. Samuti oli mõnel 

korral mainitud Nõo Valla Lehte. 

Allikas: KOV uuring 2015 kevad 
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6.3 TERVISLIKKU ELUV IISI TOETAVAD ÜRITUSED PAIKKONNAS 

Antud indikaator võimaldab hinnata paikkonna terviseüritusi tervikuna (st kuidas ja kui 

suures ulatuses on hõlmatud kõik sihtgrupid, eriti aga nõrgemad ja enamhaavatavad 

sihtgrupid) -  milline on oma kogukonnast hooliva KOV-i tervisesõnum,  eraldi saab 

analüüsida üksikute ürituste/kampaaniate  õnnestumist ja kvaliteeti. 

Nõo Spordihoone:  

 Nõo Kihelkonna Mängud 

 Nõo Muruvolle (sellest suvest rannavolle) turniir 

 Regulaarsed rannavõrkpalliturniirid rannahallis (avatud osavõtuga) 

 Juulis läheb lahti Discgolfi päevakute sari 

 Oleme osa võtnud spordihoonega ka südamenädala projektist, korraldatud on ka 

suusapäeva jms, aga enamjaolt suhteliselt hõredale osavõtjaskonnale. 

 Korvpalliklubi on korraldanud mitu aastat "Päev korvpalliga" üritust. 

 Spordihoones toimub väga palju võistlusi ja üritusi: jalgpalliturniirid, võrkpalliturniirid, 

korvpalli liigamängud, peotants, aeroobika ja võimlemispäevad, sulgpalli vabariiklikud 

võistlused.  

 

Nõo lasteaed Krõll: 

Koostöös Nõo Põhikooliga osaleti 2012 a. Maanteeameti lõuna regiooni projektis 

Liiklusvanker, mille tulemusena saadi vajalikud vahendid liiklusõpetuseks. Autokoolid on 

lasteaias läbi viinud helkurikoolitusi ja pedagoogidele lasterühma saatja koolituse. 

Hambaarst on käinud tutvustamas lastevanematele laste hammaste korrashoiu vajalikkust ja 

kontrollinud iga-aastaselt laste hammaste seisukorda. Silmaarst käis lastevanematele 

rääkimas laste silmade tervisest ja viis töötajate seas läbi silmade tervishoiu küsitluse. 

Keskkonnanädalad, tervisenädalad ja osalemine Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse 

projektides on laste teadmisi oluliselt laiendanud. Lasteaia esindusgrupp osaleb sügiseti ja 

kevadeti osavõtmine maakonna lasteaedade spordipäevadelt kevadel ja sügisel. 

Traditsiooniks on kujunenud ka südamenädala tähistamine põnevate üritustega. 

Spordi- ja matkapäevad toimuvad igal aastal. Lisaks leidub alati uusi ideid toredateks 

ühisüritusteks (salati saladus, kummikupidu, õunakoogipidu, talvetrall, vastlapäev, 

jänkutrall). Lasteaias asukoht loob soodsad võimalused õuesõppe rakendamiseks. Lisaks 

rühmategevustele korraldatakse ka ülemajalisi õuesõppepäevi ja õuemängude nädalaid. 

2014 a sügisel avati lasteaia hoovil Loodusõppe- ja mängurada, mille teostamist toetas 

Keskkonna Investeeringute Keskus. 

2013 aasta kevadel korraldas lasteaed maakondliku plakatikonkursi ja näituse „Sööme 

terviseks!“ Näitust eksponeeriti Tartu Kaubamaja III korrusel. 
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Lasteaia pedagoogid osalevad aktiivselt Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatavatel 

koolitustel, seminaridel ja teabepäevadel. Lasteaed teeb koostööd Tartumaa Tervisetoaga. 

2013 ja 2015 aastal on lasteaia töötajate ja lapsevanemate seas läbi viidud TAI poolt 

väljatöötatud küsimustiku põhjal küsitlused lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna 

hindamiseks. 

Luke lasteaed Segasumma: 

Lukel külas üritusi ei tea, korra olnud Luke palliplatsil külade mängud. Lasteaias toimunud 

kaks aastat „Suhkrukella“ projekt. Koostöös Nõo Hambaraviga on käinud hambaarsti õde  

lasteaias tegemas lastega suhkrukella ja rääkinud ka lapsevanematele laste hammaste 

tervisest. Loodame, et see jätkub ka edaspidi. 

Nõgiaru Lasteaed: 

Aastas üks spordipäev kas kevadel või sügisel on koos peredega. Leivanädalal on alati 

kaasatud ka pered. Isadepäeval või emadepäeval on tegemist liikumistegevustega. 

Tervisenädalal on taas haaratud pered (see on teema millele hakkame edaspidi veel 

tõsisemat rõhku panema . Meie üks õpetaja on toitumisnõustaja ja loodame, et ta jagab oma 

teadmisi ka peredele.) 

Meie põhimõtteks on, et anname vanematele tutvumiseks materjale, mis aitavad peredel 

vestelda kodus lastega nädalateemal. Seega saab tänu peredega koostööle laps nii palju 

infot kui ta vajab. 

Tõravere lasteaed Tõruke: 

 Regulaarselt loodud võimalus matkata terviseradadel Vapramäel ( VVV – sihtasutuse 

poolt loodud ) ,mis mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele. 

 Lasteaias regulaarselt igal aastal spordipäevad lastele ( 2x aastas); perepäevad 

(orienteerumine, sportmängud jms); läbi viidud ravimtaime – ja toorsalati päevi. 

 Sel aastal loodud lasteaia õuele peenar, kus ühiselt kasvatada maitsetaimi. Igal aastal 

on lapsevanemad toonud lasteaeda ravimtaimi, külmetatud marju, maitsetaimi. 

Noortekeskus: 

Noortekeskuse eestvedamisel on korraldatud erinevaid teemanädalaid, perepäevasid, 

noorte mänguõhtuid, diskosid, filmiõhtuid, väljasõite, sportlikke ettevõtmisi, noortelaagreid, 

konkursse, töötubasid, koolitusi, toetatud noorte omaalgatusi. Toimib koostöö 

naabruskonna noortekeskuste ja noorteühendustega.  

 2015.aasta alguses osales Nõo vald MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse 

loomisel, mille peaeesmärk on luua noortele sobiv sotsiaalne keskkond ja käivitada 
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toetava koostöövõrgustiku tegevus, samas tõsta noorte teadlikkust Tartumaa 

erinevatest piirkondadest ja sealsetest noorte koostegutsemise võimalustest.  

 ANK konkursi toel toimuvad 2015. aasta suvel Nõo valla erinevates piirkondades ka 5 

noorteõhtut, mille eesmärk on jõuda nende noorteni, kellel võimalus organiseeritud 

huvitegevuses osaleda puudub (logistika probleemid, sotsiaalne ja majanduslik 

olukord).  

 2013.aasta sügisel algatas noortekeskus perepäevade traditsiooni, mis oli perede 

seas üsna menukas ja millega tasapisi ka praegu jätkame.  

Traditsioonilised sündmused: 

 Septembris vanavanemate päev Nõo vallamaja ümbruses (kaasasime erinevaid 

asutusi Nõos, kes vaba aja veetmise võimalusi pakuvad).  

 Oktoobris matkapäev Vapramäe loodusmajja  

 Novembris isadepäev Nõo rannahallis  

 Detsembris advendiüritus Meeri Seltsimajas 

 2014.aasta sügisel jätkasime traditsiooni kogu perele suunatud mängudega – Kartuli- 

ja Käsitöölaada raames toimunud orienteerumismäng  

 Kevadisel pööripäeval toimunud „Fotojaht kevadele“  

 Lastekaitsepäeva raames toimunud peremäng „Tähtede sõda“ (telemängu „Rooside 

sõda“ ainetel). Nende perepäevade ja –mängude eesmärk on tuua Nõo inimesed 

kodudest välja koos perega lõbusalt aega veetma ning tagasiside on olnud igati 

positiivne.  

Allikas: KOV 
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7. TERVISETEENUSED 

7.1 TERVISHOIUTEENUSED 

Terviseteenused on Nõo vallas hästi saadavad. Töötavad 2 perearsti  ja hambaarstid on 

kohapeal. Nõo asukoht on soodne kahe linna vahel, mis annan võimaluse valida eriarstile 

minekuks nii Tartu kliinikud kui ka Elva polikliiniku. Apteegiteenus (2 apteeki) on hästi 

tagatud võrreldes paljude teiste Eesti maakohtadega. 

Arendada tuleks koduõendust, mis meil kohapeal puudub. Probleemiks on bussiliikluse 

vähesus küladest, samas on väga hea võimalus tellida sotsiaalautot transpordiks arsti juurde 

minekuks. 

 Vallamajas töötab 2 perearsti praksist.  

 Erialaarstid on kättesaadavd Tartus (17 km) ja Elvas (10 km), kus on ka haiglad ja 

hooldushaiglad. Samuti on võimalus kasutada Rõngu hooldushaigla teenuseid. 

 Hambaravi teenus kättesaadav Nõos (2 arsti) 

 Nõo alevikus on 2 apteeki, mis on avatud ka laupäeval, pühapäeval. 

 Koolitervishoiuteenus Nõo Põhikooli 1,0 koormusega kooliõde, Nõo 

Reaalgümnaasiumis 0.5 koormusega töötaja. 

 Töötervishoiuteenus ja ämmaemandateenus puuduvad, võimalus saada vastavaid 

teenuseid Tartus ja Elvas (ämmaemand) olemas. 

 Koduõendus kättesaadav hetkel Elva lähistel.  

 Koduhooldusteenus on kättesaadav vallas alates 1996. aastast. Töötavad 2 

sotsiaalhooldustöötajat, mõlemad 1.0 koormusega. On erialase väljaõppega, läbinud 

ka tugiisikukoolituse ja on mõnele valla puudega inimesele tugiisikuks oma tööaja 

sees. 

 

Allikas: KOV 

 

7.2 NÕUSTAMISTEENUSED 

Sotsiaalnõustamine – oleme ise pädevad: sotsiaalosakonna juhataja ja sotsiaaltööspetsialist 

on erialase haridusega ja pikaajalise töökogemusega. Toimub pidev enesetäiendamine 

Psühholoogiline nõustamine (s.h. perenõustamine) – on kättesaadav. Oskame soovitada, 

suunata, kontaktid ja koostöö paljude psühholoogide ja pereterapeutidega. 

Erivajadustega laste nõustamine – esmane nõustamine meie poolt, edasi koostöö kooli/ 

lasteaia ja Rajaleidjaga 
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Rehabilitatsiooni alane nõustamine – oleme teemaga hästi kursis, aitame dokumentide 

täitmisel, aitame asutust vajadusel valida jne 

Kõik sotsiaaltööga seonduvad esmased nõustamised saavad toimuvad valla 

sotsiaalosakonnas, siis selgitame olukorra ja vajadusel suuname/ soovitame/ teeme eeltöö ja 

soovi korral vahendustöö vajalike asutuste/spetsialistidega. Vastavalt kliendi soovile ja 

vajadusele. 

Allikas: KOV 
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8. KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED 

 

Nõo vallas on vallavalitsuse korraldusega nr 210 (29.04.2015) moodustatud 

tervisemeeskond. Meeskond on 15-liikmeline ning sinna kuuluvad üle valla erinevate 

asutuste esindajad ning elanikud, kes on huvitatud Nõo valla tervisedendusest. 

Tervisemeeskonna esimene ülesanne on olnud vajalike andmete kogumine valla 

hetkeolukorra kaardistamiseks käesoleva terviseprofiili koostamiseks ning selle raames sai 

elanike seas läbi viidud ka põgus tervisekäitumise uuring. Tervisemeeskond aitas läbi viia 

30.04.2015 perepäeva ning tulevikuplaanideks on eest vedama hakata juba eraldiseisvaid 

tervisepäevi. Aasta 2015 juuni seisuga Nõo vallas tervise spetsialisti ametikoht puudub.   

Rahvastik 

Nõo vallas elab 1. jaanuar 2015 seisuga rahvastikuregistri andmetel kokku 3965 elanikku kuid 

kui arvestada Statistikaameti andmeid (mis on arvutatud arvestades rännet ehk siis ka neid 

elanikke, kes tegelikkuses valda sisse kirjutatud ei ole või elavad mujal 

valdades/maakondades), on elanike arv 1. jaanuar 2015 seisuga statistiliselt 4018 elanikku. 

Statistikaameti andmetel on Nõo valla rahvaarv alates 2008. aastast olnud languses, kuid 

viimasel kolmel aastal näidanud stabiliseerumise märke. Nõo valla vanuselise jaotuse juures 

võib positiivsena välja tuua, et noorte arv vallas on suurem kui eakate arv. Hetkel ei ole veel 

valla elanike vanuseline jaotus jõudnud nö IV etappi (kus sündimus on languses ja eakate arv 

suurem), kuid arvestades pigem negatiivset iivet (peatükk 2.5), on see sinnapoole liikumas. 

Viimasel kahel aastal on aga iive olnud positiivne. Elanike arvu vähenemist aitab aga 

omakorda stabiliseerida sisserännanute arv, mis on aastate jooksul olnud väljarännanute 

arvust veidi suurem.  

Tööturu situatsioon 

Vaadeldes eraldi tööturu situatsiooni, võib öelda, et Nõo vallas tööjõu pakkumisega 

probleeme lähiajal ei prognoosita. Demograafiline tööturusurveindeks on olnud kogu aeg üle 

ühe ning on suurem Eesti keskmisest kui ka mitmete Tartu maakonna valdade näitajatest. 

Kui aga tööjõudu on vallas palju (seda näitab ka suur noorte osakaal), võib tekkida hoopis 

töökohtade puudus. Kuna aga Tartu linn asub Nõo vallale üsna lähedal, ei tohiks see suuri 

probleeme tekitada. Ettevõtete arv Nõo vallas on olnud kasvamas. Suur arv mikroettevõtteid 

(alla 10ne töötajaga) annab märku elanike ettevõtlikkusest ning soovist olla ise ettevõtjad. 

Ka töötuse määr on Nõo vallas aastatega langenud, kuid ei ole veel jõudnud 

majanduslangusele eelnenud tasemeni. Võrreldes teiste valdade töötuse määraga, on 

näitaja pigem keskmine. Ka ülalpeetavate määr (e mitut inimest peab ülal pidama 100 

tööealist inimest) on Nõo vallas võrreldes teiste Tartu maakonna näitajatega pigem 

keskmine. Nõo valla tööealistel elanikel on suurem koormus ülal pidada mittetööealisi 
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elanikke kui Eestis keskmiselt, kuid kuna noorte arv rahvastikupüramiidi alusel on üsna 

positiivne, siis hetkel väga probleemne indikaator ei ole.  

Lapsed ja noored 

Laste arv on aastate jooksul Nõo vallas vähenenud ning viimasel neljal aastal näidanud veidi 

stabiilsemat muutust. Lasteaedades on laste arv tõusnud, kuid Põhikoolis pigem vähenenud. 

Nõo Lasteaed Krõll, Tõravere Lasteaed Tõruke kui ka Nõo Põhikool kuuluvad TEL ja TEK 

võrgustikku.  

Terviseprofiilis on põhjalikult käsitletud ja välja toodud laste ohutu elu- ja õpikeskkond ning 

ohtlikud objektid, veekogud, ülekäigukohad. Noortel on palju võimalusi vaba aja 

sisustamiseks - osaleda kooli poolt pakutavates huviringides, spordihoones toimuvas, Nõo 

Muusikakooli tegevuses ning vallas asub ka eraldi noortekeskus. Positiivsena võib välja tuua 

antud valdkonnast ka alaealiste süütegude arvu vähenemise viimastel aastatel.  

Terviseseisund ja ohutus 

Rahvastiku terviseseisundi valdkonnas tasub välja tuua suremus vereringeelundite 

haigustesse. Vereringeelundite haigused on ka kogu Euroopas kõige sagedasemaks surma 

põhjuseks. 

Terviseprofiili koostamisel viidi Nõo vallas läbi elanike küsitlus, mis oli abiks elanike 

subjektiivse terviseseisundi hindamisel. Küsitluses osalejad hindasid oma tervist pigem 

heaks, vaid 6 protsenti vastanutest andis oma tervisele hinnanguks halb. 80 protsenti 

vastanutest tarbib värsket juurvilja iga nädal, neist 49 protsenti sööb seda iga päev või 

vähemalt viiel päeval nädalas. Arvestades üldist sportlikkust, on alkoholi tarbimine siiski üsna 

suur,  36 protsenti vastanutest tarbib alkoholi iga nädal vähemalt korra või rohkem. 

Suitsetajate osakaal küsitlusel osalenutest on siiski suhteliselt väike, jäädes 15% piiresse, 

neist pooled soovivad suitsetamisest loobuda.  

Samuti tasub märkamist töövõimetuspensionäride osakaalu ning arvu tõus, mis kümne 

aastaga on tõusnud ligi poole võrra (3,7% lt 8,4%ni). Samuti on tõusnud puuetega laste ja 

täiskasvanute arv. Eriti just laste arv (19nelt lausa 60nele).   

Õnnetuste valdkonnast võib välja tuua inimkannatanutega liiklusõnnetuste arvu vähenemise. 

Vähenenud on ka registreeritud kuritegevuste arv. Ka tulekahjude arv on võrreldes 2008. 

aastale eelnenud perioodi märkimisväärselt vähenenud, kuid on siiski esinenud aastal 2014 

18 juhtumit. Muret tekitav on aga tabatud joobes juhtide arv, mis aastate jooksul on 

suurenenud. Samas puudub ka vallas eraldi alkoholipoliitika ning õigusaktid alkoholipoliitika 

valdkonna reguleerimiseks. Tuginetakse puhtalt riigi poolt loodud õigusaktidele 

(Alkoholiseadus, Korrakaitseseadus). Tõusutrende näitab ka tööõnnetuste arv, mis aastal 

2013 oli rekordiliselt lausa 14 juhtumi juures. Ka see valdkond on kindlasti koht, millele 

tulevikus tähelepanu pöörama peaks.  
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Terviseteenused on Nõo vallas hästi saadavad. Töötavad 2 perearsti  ja hambaarstid on 

kohapeal. Nõo asukoht on soodne kahe linna vahel, mis annan võimaluse valida eriarstile 

minekuks nii Tartu kliinikud kui ka Elva polikliiniku. Apteegiteenus (2 apteeki) on hästi 

tagatud võrreldes paljude teiste Eesti maakohtadega. 
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LISA 1 KÜSITLUS  

Küsitlus 

Küsitluse tulemusena selgitame välja Nõo inimeste endi hinnangu oma tervisekäitumisele. 

1. Sugu 

 

N M 

 

  

 

2. Vanus ……………….. 

 

3. Kuidas hindate oma tervist käesoleval ajal? 

väga hea        üsna hea   hea   halb   üsna halb 

                          

4. Kui sageli teete füüsilist tööd või tegelete spordiga, vähemalt 30 min korraga? 

iga päev  4 korda nädalas   2 korda nädalas   ei tegele  

                     

5. Kuidas olete rahul oma kehakaaluga? 

olen rahul ei ole rahul 

               

6. Kas te toitute tervislikult? 

 

    igapäev  5 päeval nädalas 3 päeval nädalas    harvem 

söön värsket juurvilja               

söön värsket puuvilja/marju                  

söön hommikuti putru              

7. Kas olete kunagi elus suitsetanud? 

Ei      jah, käesoleval ajal iga päev  jah, käesoleval ajal juhuslikult       jah, varem suitsetasin 

                 

8. Kas soovite suitsetamisest loobuda? 

jah  ei 

   

9. Kui sageli tarbite alkoholi? 

tarbin iga päev pudel õlut või klaas veini  
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mitmel päeval nädalas     

nädalas korra         

kuus paar korda     

kuus korra        

harvem      

ma ei tarvita alkoholi     

 

 

 

10. Kas tarvitate või olete kunagi tarvitanud narkootikume? 

    jah      ei 

        

 

11. Nõo vallas on piisavalt ülekäiguradasid vajalikes kohtades. 

     nõustun        pigem nõustun  pigem ei nõustu  ei nõustu  

                             

12. Nõo vallas on piisavalt tervisespordivõimalusi. 

     nõustun        pigem nõustun  pigem ei nõustu  ei nõustu  

                             

 

13. Milliseid tervisespordi võimalusi võiks Nõo vallas veel olla? 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 14. Nõo vald on laste jaoks turvaline kasvukeskkond. 

     nõustun        pigem nõustun  pigem ei nõustu  ei nõustu  

                           

 

15. Kust kohast olete saanud  tervisealast teavet Nõo vallas? 

perearstikeskus   

apteegist   

lasteaiast   

koolist     
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raamatukogust   

vallavalitsusest   

päevakeskusest  

külakeskusest   

Nõo spordihoonest  

noortekeskusest  

 

mujalt (märgi) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Täname! 

 


