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Sissejuhatus 

 

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning maksimaalne võimalik 

terviseseisund mis kuulub iga inimese põhiõiguste hulka. Igal inimesel peab olema võimalus 

teha tervislikke valikuid, mis on oluliseks eeltingimuseks kogu ühiskonna edukaks 

sotsiaalseks ja majanduslikuks arenguks. Tervis on meie kõige tähtsam vara! 

Terved kodanikud on riigi arengu aluseks, sest mida tervem on inimene, seda enam suudab ta 

panustada ühiskonna ja majanduse arengusse. Rahvastiku tervise parendamisse saavad oma 

panuse anda nii Riigikogu, Vabariigi Valitsus, kohalikud omavalitsused, erasektor, 

ühiskondlikud organisatsioonid kui ka iga kodanik 

Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda 

ja seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna peamised 

probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili 

koostamise eesmärgiks on juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele 

ja tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse arengukavasse. 

Terviseprofiilis kajastatud andmed on saadud Eesti Statistikaameti, Sotsiaalkindlustusameti, 

Politsei- ja Piirivalveameti, Sotsiaalkindlustusameti jt andmebaasidest. Terviseprofiilis on 

toodud andmed, mida oli võimalik saada Ambla  valla kohta. 

Terviseprofiil on suunatud  

• Ambla valla elanike terviseteadlikkuse tõstmiseks ja tervisemõjurite paremaks mõistmiseks; 

• Erinevate valdkondade spetsialistide, otsuse tegijatele ja poliitikutele tervise temaatika 

paremaks mõistmiseks ning valdkondadevahelise koostöösuutlikkuse tõstmiseks parema 

tervise nimel; 

• Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks 

peetud indikaatorite abil.  

Eesmärk 

Terviseprofiili eesmärgiks on kohaliku elanikkonna ja elukeskkonna olukorra kirjeldamine, 

andmete kogumine, parendamise vajalikkuse kaardistamine ja tekkinud probleemidele 

lahenduse leidmine. Terviseprofiil hõlmab enamikke eluvaldkondi ja seetõttu aitab selle 

koostamise hilisem analüüs paremini hinnata erinevatest elukeskkonna teguritest lähtuvaid 
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mõjusid. Terviseprofiili lõppeesmärgiks on suurendada Ambla valla elanike heaolu ja tõsta 

inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu.  

Tulemus 

Terviseprofiili koostamise tulemus aitab kaasa Ambla valla elanike rahulolu eluga ning selle 

juhtimisega vallas, mis omakorda soodustab elanikkonna püsimajäämist omavalitsusse ja 

maakonda. 

Töös kasutatavad mõisted: 

Eesmärk: hetkeolukorra analüüsi alusel püstitatud konkreetne mõõdetav siht, mis väljendab 

taotletavat mõju või tulemust. 

Terviseindikaatorid: tervise ja selle mõjurite näitajad. Indikaatorite alusel saab välja selgitada 

ja hinnata indiviidi või kogukonna tervise seisundit, võrrelda omavalitsusi omavahel ning 

jälgida aja jooksul toimuvaid muutusi ühe omavalitsuse piires. 

Sotsiaalne sidusus: ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja  

heaolu. 

Tervisemõjurid ehk tervise determinantide all mõistetakse selliseid tegureid, mis  

kutsuvad üksikisiku, grupi või rahvastiku tervises esile muutusi kas paremas või halvemas  

suunas. 

Terviseteenused: kõik osutatavad ja inimestele kättesaadavad teenused, mis avaldavad mõju 

inimese vaimse ja füüsilisele tervise seisundile. 

 

Koostamise protsess ja koostamises osalejad 

Terviseprofiili ja tegevuskava koostamiseks moodustati juhtrühm järgnevas koosseisus 

Rait Pihelgas- Ambla vallavanem 

Katre Mägi- Ambla valla sotsiaalnõunik 

Raili Ambos- Ambla valla lastekaitsespetsialist 

Annika Rohi- Ambla valla noorsootöötaja 

Leo Matikainen- Aravete Spordi-ja Tervisekeskuse juhataja 

Andrus Mikson- Ambla valla abivallavanem  
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1. ÜLDANDMED 
 

1.1 Asend ja piirid 

Ambla vald paikneb Järva maakonna põhjaosas (joonis 1). Pindala: 166 km2; elanike arv: 

2091 (seisuga 01.01.2015). Valla piirinaabriteks on Albu ja Järva-Jaani vallad Järvamaalt 

ning Tapa ja Tamsalu vallad Lääne-Virumaalt.  

Ambla valla asukohta võib pidada suhteliselt soodsaks: Tallinna on ca 70 km, Paidesse ca 35 

km, Tapale ca 10 km, Rakverre ca 45 km. Lähim linn ja raudteesõlm on Tapa. Läbivad 

maanteed Pärnu–Rakvere–Sõmeru ja Jägala–Käravete on suhteliselt heas korras.  

Looduslikult piirab Ambla valda idast Pandivere kõrgustiku edela-läänenõlv, Kõrvemaa 

põhjast ja loodest ning Kesk-Eesti tasandik lõunast ja läänest. Valdav osa valla territooriumist 

on tasane.  

Ambla valla territooriumil paikneb kolm suuremat asulat (Aravete, Ambla ja Käravete 

alevikud) ning 10 küla: Jõgisoo, Kukevere, Kurisoo,Mägise, Märjandi, Raka, Rava, 

Reinevere, Roosna, Sääsküla.  

 

 



 

Joonis 1. Ambla valla territoriaalne asend ja kaart

 

1.2 Aasta keskmine rahvaarv

 

Joonis 2. Aasta keskmine, mehed ja naised (allikas: Eesti 
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Joonis 1. Ambla valla territoriaalne asend ja kaart 

Aasta keskmine rahvaarv 

Joonis 2. Aasta keskmine, mehed ja naised (allikas: Eesti Statistikaamet) 
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Joonis 3. Rahvaarv meeste ja naiste lõikes (allikas: Eesti Statistikaamet). 

Ambla vallas on elanud kogu aeg rohkem naisi kui mehi. Meeste osakaal rahvastikust oli 
2000.a. 47,8%, naiste oma 52,2%. Niisugune vahekord on säilinud ka aastaks 2015. 
Rahvastikust moodustavad seisuga 01.01.2015.a. mehed 48,7% ja naised 51,3%. 

 

 

Joonis 4. Rahvaarvu muutus (allikas: Eesti Statistikaamet) 

Elanike arv Ambla vallas väheneb ca 80 elaniku võrra 1 aasta jooksul 
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1.3 Rahvastiku soo-ja vanusejaotus 

 

 

Joonis 5. Rahvastikupüramiid soo-ja vanusejaotus Ambla vallas (allikas: Eesti Statistikaamet) 

 

Joonis 6. Rahvastikupüramiid soo- ja vanusejaotus Eestis (allikas: Eesti Statistikaamet) 

 



 

 

1.4 Asustustihedus 

Joonis 7. Ambla valla asustustihedus (allikas: 

Kõrgem on asustustihedus alevikes (Ambla, Aravete, Käravete) ja madalam piiriäärsetel 
aladel. 

 

1.5 Elussünnid 

Joonis 8. Elussünnid soo järgi (allikas
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valla asustustihedus (allikas: Eesti Statistikaamet) 

Kõrgem on asustustihedus alevikes (Ambla, Aravete, Käravete) ja madalam piiriäärsetel 

Elussünnid soo järgi (allikas: Eesti Statistikaamet) 

2012 2013 2014 2015

11,82 11,9 11,84 11,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9 9 12 14 12 16 11 16 7

9 12 14 13 12 13 14 10 17

 

Kõrgem on asustustihedus alevikes (Ambla, Aravete, Käravete) ja madalam piiriäärsetel 
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Joonis 9. Sündimuse üldkordaja Ambla vallas (allikas: Eesti Statistikaamet) 

 

Sündimuse üldkordaja Ambla vallas on alates 2000.a. stabiilselt ca 11 sündi 1000 elaniku 

kohta. Lapse sünni registreerimisel kantakse tema elukohaks ema elukoht. Aastate läbilõikes 

on poisslaste sünde olnud rohkem. 

 

1.6 Surmad 

 

Joonis  10. Surmad Ambla vallas (allikas: Eesti Statistikaamet) 
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Meeste suremus on suurem kui naistel millest võib järeldada, et naised on elujõulisemad ning 
elavad tervislikumalt ja kauem. Kõige suurem on suremuskordaja vereringeelundite 
haigustesse 

1.7 Loomulik iive 

 

Joonis 11. Loomulik iive (allikas: Eesti Statistikaamet) 

Kõige kõrgem negatiivne loomulik iive oli aastal 2000 ehk -9,4 promilli, madalaim  aastal 
2012 ehk 2 promilli ja tõusis hüppeliselt aastal 2013 ehk -8,1. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 
 

Sotsiaalne sidusus on ühiskonna suutlikkus kindlustada oma ühtsus ning liikmete võrdsus ja 

heaolu, kirjeldamaks sidemeid või "liimi", mis toob inimesi ühiskonnas kokku ja hoiab neid 

ühes. Seda eriti seoses kultuurilise mitmekesisusega. Sidusus tugineb sotsiaalsele usaldusele, 

kindlustundele, vastastikusele abistamisele, jagatud väärtustele ja võrdsetele võimalustele. 

Sotsiaalsel sidususel on otsene seos tervisega. sidususe kõrge tase toetab ka sotsiaalset 

turvalisust, mis on üks olulisi tervisemõjureid 

2.1 Eelarve, tulumaksu laekumine, tööhõive ja keskmised tulud 

Ambla valla eelarve kulude maht aastatel 2010-2014 on toodud tabelis 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Eelarve  2 397 997 € 1 904 138 € 1 874 347 € 2 058 577€ 2 197 468 € 

Tabel 1. Ambla valla eelarve maht 

 

Joonis 12. Füüsilise isiku tulumaksu laekumine (allikas: Eesti Statistikaamet) 

Kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) eraldatav tulumaksu osa sõltub kolmest asjaolust: 

seadusandlus, tööhõive; töötasude suurus. Üksikisiku tulumaks on kohaliku omavalitsuse 

eelarves üheks olulisemaks tuluallikaks, mis võimaldab omavalitsusel planeerida piirkonna 

arengut ja investeeringuid. 
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Alates 1. jaanuarist 2014 on KOVile residendist isiku tulust eraldatav osa 11,60% (enne 

11,57%). KOVidele ei eraldata tulumaksu osa pensionitelt ja vara võõrandamiselt saadud 

tulust. 

2014. aastaks kehtestatud tulumaksu laekumiseks oli prognoositud 1 130 865 eurot, 

oktoobrikuus võeti vastu I lisaeelarve, kus lähtuvalt aasta jooksul heale laekumisele tõsteti 

tulumaksu laekumise kasv 1 148 177 eurole. 2014. Kahjuks langes sügis-talve perioodil 

laekumise tempo ja lõplikult laekus 2014. aastal Ambla vallale tulumaksu 1 141 459 eurot  

 

Ambla valla elanike tööhõive on olnud 21 sajandil kõrgeim 2008 aasta juunis, kus ta küündis 

1 136 inimeseni. 2009. aasta algusest algas suur langus, mis stabiliseerus alles 2010. aasta 

keskel jäädes tänaseni kõikuma +- 50 inimest 900 juures. 2014. aasta lõpus oli tööga hõivatud 

970 inimest, mis on arvestades elanike arvu langust, suhteliselt hea tase. Näiteks suhtarvuliselt 

oli tööhõive elanike arvust 2008. aastal 46,7%, 2010. aastal 40,9% ja 2014. aastal 44,0%. 

Ambla valla elanikud on saanud tulud peamiselt palgast. 

 

Joonis 13. Tulu saanud isikute arv 

Pärast 2008 aasta keskel alanud majandussurutist, millal oli Ambla vallas keskmine 

üksikisiku tulu 735 eurot, langes 2010. aasta keskel keskmine tulu ca 8%. Siis see 

stabiliseerus ning hakkas näitama kerget tõusu tendentsi. 2013. aastal oli see kasvanud 802 
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eurole ehk võrreldes 2010. aastaga ca 18%. 2014. aasta Ambla valla elanike keskmine tulu oli 

855 eurot, mis võrdub aastaseks kasvuks 6,6%.

Keskmine tulu kasvas võrreldes 2013. aast

933 eurot ja madalaim jaanuaris 776 eurot.

 

2014 
kõrgeim 

2014 
madalaim

Ambla vald 933 € 776 € 

Järvamaa 967 € 802 € 

Eesti 1 071 € 895 € 

Albu vald 916 € 761 € 

Tapa vald 940 € 751 € 

Tabel 2. Keskmiste tulude võrdlus lähivaldadega ning Eesti ja Järvamaa keskmistega.

 

2.2 Majanduslikult aktiivsed ettevõtted

Joonis 14. Ambla valla majanduslikud 
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eurole ehk võrreldes 2010. aastaga ca 18%. 2014. aasta Ambla valla elanike keskmine tulu oli 

855 eurot, mis võrdub aastaseks kasvuks 6,6%. 

Keskmine tulu kasvas võrreldes 2013. aastaga 6,5%. Kõrgeim keskmine tulu oli detsembris 

933 eurot ja madalaim jaanuaris 776 eurot. 

madalaim 
2014 
keskmine 

2013 
keskmine 

Keskmine 
13 vs 14 

Jaanuar 
2014. a

855 € 803 € 6,5% 776 € 

869 € 817 € 6,4% 802 € 

966 € 911 € 6,1% 908 € 

836 € 784 € 6,6% 765 € 

818 € 769 € 6,4% 764 € 

Keskmiste tulude võrdlus lähivaldadega ning Eesti ja Järvamaa keskmistega. 

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted 

valla majanduslikud ettevõtted (allikas: Eesti Statistikaamet) 
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eurole ehk võrreldes 2010. aastaga ca 18%. 2014. aasta Ambla valla elanike keskmine tulu oli 

aga 6,5%. Kõrgeim keskmine tulu oli detsembris 
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Ambla vallas moodustavad majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulgas valdava enamuse kuni 
10 töötajaga ettevõtted (OÜ, FIE). Väikeettevõtjate arv on aastatega Ambla vallas 
suurenenud, suurenemine on osaliselt tingitud asjaolust, et alates 2010. aastast on kõik FIE-d 
kohustatud end registreerima äriregistris. Põhilised tegevusvaldkonnad on kaubandus, 
äriteenused, põllumajandus. Suurimateks tööandjateks Ambla vallas on AS Aravete Agro, AS 
Aravete Saeveski, Ambla Vallavalitsus. 

 

2.3 Töötus 

Töötukassas registreeritud töötute arv kasvas 2014 aastal võrreldes 2013 aastaga 5 inimese 

võrra. Suurim oli see veebruaris (61) ja madalaim oktoobris (38). Üldine tase oli üldjuhul 

suhtarvudes analoogiliine üleriigiliste näitajatega 

 

Joonis 15. Registreeritud töötute suhtarv rahvaarvust (allikas: Eesti Statistikaamet) 

  

2.4 Toimetulek 

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on seisuga 15.06.2015 puudega inimesi Ambla vallas on 

kokku 199 isikut, nendest lapsi vanuses 0-15 eluaastat 11 isikut. Ambla vallas on suhteliselt 

suur töövõimetuspensionäride ja puuetega inimeste osakaal, mis on osaliselt seletatav 

põllumajandusettevõtetes töötamisega. 

Aasta 
LAPS (0-15) TÄISKASVANU (16+) 

Üldkokkuvõte 
Töövõimetuspensionäride 

üldarv 
Keskmine Raske Sügav Keskmine Raske Sügav 

2015 7 4 0 77 88 23 199 150 

2014 8 5 0 101 105 31 250 193 

1,5 %

1,7 %

1,9 %

2,1 %

2,3 %

2,5 %

2,7 %

2,9 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

jaan. veeb. märts aprill mai juuni juuli august sept. okt. nov. dets.

Eesti (2014 a) Järvamaa (2014 a) Ambla vald (2013 a) Ambla vald (2014 a)
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2013 13 6 0 107 114 39 279 177 

2012 15 6 0 115 121 48 305 175 

2011 16 7 1 116 129 54 323 164 

2010 18 7 1 118 139 56 339 147 
Tabel 3. Puuetega inimesed Ambla vallas (allikas: Sotsiaalkindlustusamet) 

 

Puude raskuastme määramise aluseks on isiku kõrvalabi, juhendamise ning järelvalve 

tagamise vajadus. Puudega isikute abivajadusest ning puude raskuastmest saab kohalik 

omavalitsus teada juhul kui isik pöördub probleemi või murega kohaliku omavalitsuse poole 

ja esitab vastavad dokumendid. 

  

2.5 Väljamakstud toimetulekutoetused 

Ambla vallas on abivajajatel võimalik taotleda toimetulekutoetust Sotsiaalhoolekande 

seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras riigieelarvest vallaeelarvesse laekunud 

vahenditest. Toimetulekutoetus on riigi abi puuduses kannatajatele, mida maksab kohalik 

omavalitsus. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks 

igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. toimetulekupiir sõltub inimeste arvust 

perekonnas. 

 

Joonis 16. Väljamakstud toimetulekutoetused (allikas KOV) 

8 281,48 €

10 155,11 €

17 174,47 €

12 254,17 €

7 747,85 € 7 655,59 € 7 260,07 €

43 108 172 121 84 86 87

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Väljamakstud toimetulekutoetused kokku Rahuldatud toetuste arv toimetulekupiiri tagamiseks
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Toimetulekutoetus on riigipoolne abi puudusekannatajatele. Toimetulekutoetust määratakse ja 

makstakse “Sotsiaalhoolekande seadusega” kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras 

riigieelarvest vallaeelarvesse laekunud vahenditest. Toimetulekutoetust saavad Ambla vallas 

keskmiselt 6 - 8 inimest kuus. 

Rahuldatud taotluste arv on aasta aastalt vähenenud nagu ka Eesti keskmine. Kas tähendab 

see, et inimeste sissetulekud on suurenenud, töötus vähenenud või mingil määral aitab kaasa 

kohaliku omavalitsuse ja MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse koostööprojektid, millega 

aktiviseeritakse tööturult väljalangenud inimeste motivatsiooni ümberõppeks.  

 
2.6 Sotsiaaltoetused 

Ambla Vallavolikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras makstakse valla eelarvest 

alljärgnevaid toetusi: 

Sünnitoetus; 

Matusetoetus; 

Ravimitoetus raske ja sügava puudega isikule; 

Hooldajatoetus; 

Toetus tervisega seotud kulude katteks; 

Ranitsatoetus; 

Toetus õnnetusjuhtumi korral; 

Kooli või lasteaia toiduraha ning kohatasu kulude toetamine;  

Edukate õpilaste toetamine; 

Huvihariduse õpilaskoha tegevuskulu katmine; 

Ühekordne täiendav sotsiaaltoetus, lähtudes konkreetsest juhtumist; 

Puudega laste sotsiaalteenuste maksmise toetamine; 

Õpilaste sõidukulude katmise hüvitis lapsevanemale. 

 

 

2.7 Sotsiaalteenused 
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Kohaliku omavalitsuse poolt pakutavad sotsiaalteenused parandavad inimeste toimetulekut 

ning vähendavad ebavõrdsust. 

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike 

huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide 

lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. 

Koduteenus on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal 

harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Eesmärgiks on aidata vähenenud 

toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste 

abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla. 

Sotsiaaltransporditeenust kasutama õigustatud isik on Eesti rahvastikuregistri andmetel 

Ambla vallas elav puudega inimene, vanadus- ja töövõimetuspensionär ning laps koos 

saatjaga, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole 

suutelised iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse 

või abivahendit väljastavasse asutusse, samuti asutustesse, milles teostatavate toimingute 

puhul on isiklik osalemine vajalik. 

Igapäevaelu toetamise teenus on suunatud täisealistele isikutele v.a ainult dementsuse 

diagnoosiga vanaduspensioniealistele isikutele, kellel on raskest, sügavast või püsivast 

psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve 

vajadus ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. 

Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek igapäevaelu 

toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate 

isikute nõustamise kaudu. 

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine 

temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse 

majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev 

toimetulek iseseisvalt elades. 

Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal, teenuse osutaja poolt 

inimesele üüritaval elamispinnal või grupikodus. 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse 

sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega 

perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus 

riigieelarvelistest vahenditest. 
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Isikliku abivahendi kaart on vajalik tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmiseks või 

laenutamiseks. Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks tuleb pöörduda Ambla Vallavalitsuse 

sotsiaalnõuniku poole. Kaasa tuleb võtta arstitõend abivahendi vajaduse kohta. 

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart on ette nähtud isikule, kellele 

Sotsiaalkindlustusamet on määranud keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele 

vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde. Kui puue tuvastatakse, siis tehakse 

otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta 

annab teatise pere-või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on 

lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist 

abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne). 

Hooldamine hoolekande asutuses - Aravete Hooldekeskus on ööpäevaringset hooldust ja 

põetust osutav hoolekandeasutus, mis on loodud elamiseks ja hooldamiseks vanuritele ja 

puudega isikutele, kes  ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada 

teiste pakutavate sotsiaalteenustega. 

Hooldusele ei võeta kliente, kellel on psüühikahäire, mis kahjustab tema enda ja kaasklientide 

igapäevast toimetulekut. 

Isikliku abistaja ja tugiisikuteenust ostab Ambla vald MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskusest. 

 

2.8 Kaasatus kogukonna tegevusse 

Kogukonna motivaatorid: 

Kogukonna motivaatoriks on kohaliku omavalitsuse tunnustus. Ambla valla elanikke, kes on 

oma ühiskondliku või tööalase tegevusega silma paistnud tunnustatakse ning seeläbi 

väärtustatakse inimest nii avalikus-, era kui ka kolmandas sektoris. 

Ambla vallas jagatavad tunnustused: 

• Ambla valla teenetemärk; 

• Ambla valla aasta tegija; 

• Ambla valla aasta noor; 

• Ambla valla koolides õppivate oivikute tunnustamine; 

• Ambla valla uue ilmakodaniku tunnustamine; 

• Ambla valla parim sportlane; 
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• Ambla valla parim noorsportlane; 

• Ambla valla sportlikum pere; 

• Ambla valla kaunim kodu. 

Tunnustusi jagatakse kord aastas. Ambla valla tublimaid esitatakse nii vabariigi kui 

maakondlike autasude ja teenetemärkide kandidaatideks. 

 

 

2.9 Elanike kaasamine 

Ambla vallas on elanike kaasamiseks erinevad võimalused  

• Kõige lihtsam ja kiirem vallakodanike kaasamine/informeerimine toimub valla kodulehe ning 

kord kuus ilmuva vallalehe kaudu, mis jõuab iga vallakodaniku postkasti tasuta; 

• Meedia/sotsiaalmeedia kaudu; 

• Otsene kaasamine toimub vallavolikogu alaliste komisjonide töö kaudu; 

• Üsna levinud on MTÜ-de kaasamine. Ambla vald toetab MTÜ-de tegutsemist, toetamise 

aluseks on volikogu määrus „Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, 

elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise 

kord“. Eesmärk on toetada kultuuri, noorsoo ja spordiprogramme, elukeskkonna arendamist 

ning kohalikku omaalgatust, soodustamaks Ambla valla elanike koostööd, parendada 

elukeskkonda ja valla elanike vaimset ja kehalist tervist ning seeläbi aidata kaasa valla 

üldisele arengule. 

• Kodanikualgatuse korras kaasatakse külaelanikke igas külas vastavalt kohalikule vajadusele, 

eestvedajate aktiivsusele ning suhtlemisvalmidusele. Kohalikku temaatikat ja elanikele 

südamelähedasi probleeme arutatakse  külakoosolekutel. 

 

2.10 Naabrivalve piirkondade arv 

Ambla vallas on MTÜ Eesti Naabrivalvega ühinenud 2 piirkonda: 

• Maarjamõisa sektor - loodi 01.06.2009. Maarjamõisa sektori moodustavad Maarjamõisa tee ja 

Aasa tänava majad. Naabrivalvesse on kaasatud 29 kodu; 

• Seeneküla sektor- loodi 25.05.2015. Sektori moodustavad Roosna küla elamud. 

Naabrivalvesse on kaasatud 6 kodu. 
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Naabrivalve eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike 

endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühisesse tegevusse kaasatakse naabrid, politsei, kohalik 

omavalitsus ning naabrivalve ühing. Naabrite koostöö on turvalisuse nurgakivi, mis toimib 

põhimõttel hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja 

niimoodi märgata võõraste kahtlast tegevust 
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3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 
 

3.1 Õpilaste arv haridusasutustes 

Kuupäev 1.01.2010 1.01.2011 1.01.2012 1.01.2013 17.01.2014 10.01.2015 

Viie 
aasta 
koond 

Õpilaste arv 244 221 185 194 198 209 

LA laste arv 80 87 91 87 82 71 

KOKKU 324 308 276 281 280 280 

Arvuline muutus -16  -32  5  -1  0  -44  

Muutuse suhtarv -4,9 %  -10,4 %  1,8 % -0,4 %  0,0 % -13,6 %  

Tabel 4. Õpilaste ja lasteaia laste arvuline viie aasta võrdlus (allikas: KOV) 

Teiste omavalitsuse lapsi käib Ambla valla lasteaedades 4 ehk 5,6% ja koolides õpilasi 40 

ehk 19,1%. 

 

3.2 Lastele ohutu elu-ja õpikeskkond 

Koolides on seatud prioriteediks laste tervislik ja turvaline keskkond.  

Panustatakse tervist säästvatele õppevahenditele ja õppetingimustele (LCD tüüpi 

arvutiekraanid, õuesõpe, õuevahetunnid, klasside valgustus jne)  

Laste ja noorte turvaline käitumine on läbiv teema õppekavas.  

Turvalisuse tagamiseks vajab Ambla Lasteaed-Põhikooli territoorium välisvalgustust. 

Maakütte alla läinud pinnale on võimalik ehitada erinevateks tegevusteks mõeldud väljakuid 

(pallimängud, turnimisredelid, õuesõppe klass). 

 

Lasteaedade juurde rajatud mänguväljakud vastavad turva ja ohutusnõuetele. 

Koostöös Päästeameti, Politsei-ja Piirivalveametiga ja Punase Ristiga osaletakse „Kaitse end 

ja Aita Teist" programmis. Lisaks programmile viivad Politsei- ja Piirivalveamet ning 

Päästeamet läbi õppeevakuatsiooni loenguid kodu- ja isikuturvalisusest, loenguid noori 

puudutavatest seadustest jne.  
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Suureks ohuallikaks on mahajäetud ning lagunenud hooned, kus järelvalveta lapsed ja noored 

saavad kolada, mis omakorda võib ohtu seada nende elu ja tervise.  

Kooli-koju sõiduks kasutavad paljud õpilased koolibussi. Kõrgendatud tähelepanu tuleb 

pöörata bussi ootavatele koolilastele. 

 

3.3 Kooli- lasteaia terviseteenuse olemasolu 

Aravete Keskkoolis käib üks kord nädalas pereõde, selleks on kohandatud koolimajas vastav 

ruum. Aravete Lasteaed Mesimumm asub perearstipraksistega samas majas. Ambla Lasteaed-

Põhikooli õpilased käivad vastuvõtul perearsti kabinetis mis asub Ambla Kultuurikeskuses. 

 

3.4 Koolikohustuse täitmine 

Koolikohustuse täitmisega Ambla valla koolides suuremaid probleeme ei esine. Kindlasti on 

üheks põhjuseks, et koolid on väikesed ja iga puudumise peale reageeritakse koheselt. Kool 

sekkub probleemi ilmnemisel, et ennetada selle süvenemine. Toimub individuaalne 

lähenemine lapsele ja tema murele, kuhu kaasatakse alati perekond ja vajadusel valla 

lastekaitsespetsialist/sotsiaalnõunik. Tööle hakkab nn tugivõrgustik. 

 

3.5 Alaealiste komisjon 

Peamiseks alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerijaks ja teostajaks on 

alaealiste komisjon. Ambla Vallavalitsuse alaealiste komisjon loodi 2006 aastal. Komisjoni 

pädevuses on alaealiste õigusrikkumiste arutamine, leidmaks lapsest lähtuvalt sobiv 

mõjutusvahend- hoiatusest kuni eri-õppekasvatusasutusse suunamiseni. Alaealiste komisjoni 

eesmärk pole noore karistamine vaid suunamine õigele ja seaduskuulekale teele. 2006-2014 

on toimunud 24 istungit, kus on arutatud 59 juhtumit millest 13 on tüdrukute ja 46 poiste 

juhtumid. Enamus süütegudest on füüsilise vägivalla juhtumid ja varavastased süüteod. 

Esineb ka tubaka- ja alkoholiseaduse rikkumisi. Samuti on komisjonis arutatud ka 

koolikohustuse mittetäitmise juhtumeid. 

Alaealiste komisjoni töö võimalused on piiratud ressursside tõttu, puuduvad riiklikud 

võimalused suunata lapsi ennetavatesse programmidesse. Positiivne areng toimub eelkõige 
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läbi pideva ja struktureeritud ennetustöö. Ennetustöö parendamiseks on oluline võrgustikutöö 

erinevate ametkondade vahel ja loomulikult koostöö lapsevanematega. 

 

3.6 Laste ja noortega tegelevad asutused 

Laste ja noortega tegelevad asutused Ambla vallas: 

• Aravete Lasteaed Mesimumm; 

• Ambla Lasteaed-Põhikooli huvialaringid; 

• Aravete Keskkooli huvialaringid; 

• Ambla Noortekeskus; 

• Aravete Noortekeskus;  

• Ambla Kultuurimaja; 

• Aravete Kultuurimaja; 

• Aravete Külamuuseum; 

• Aravete Spordi-ja Tervisekeskus. 

 

3.7 Kohaliku omavalitsus poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste kättesaadavust 

Ambla valla kõigis haridusasutustes on tagatud laste toitlustamine. Lasteaias maksavad lapse 

toiduraha lapsevanemad, samuti lasteaia kohamaksu, tasuta toitlustus on põhikooli ja 

keskkooli õpilastele. Pikapäevarühmad töötavad nii Ambla Lasteaed-Põhikoolis, kui ka 

Aravete Keskkoolis. 

Lasteaiarühmade kohad on täidetud ja Ambla LA -PK on soovijaid rohkemgi. 

Ambla vallas on õpilastele korraldatud koolitransport. 

Ambla valla õpilastel on võimalus osaleda õpilasmalevas, vald toetab malevarühma tegevust. 

Ambla Vallavalitsus toetab osaliselt huvialaringe, koolide juures tegutsevad ringid on 

enamasti õpilastele tasuta. 

Ambla vald toetab esimesse klassi minevaid õpilasi nn ranitsatoetusega ja lisaks kingitakse 

neile piletid ühiseks väljasõiduks Nukuteatrisse. 
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4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKOND 

 

4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

Ambla vallas saab osaleda huvitegevuses Ambla Kultuurikeskuses ja Aravete Spordi- ja 

Tervisekeskuses. 

Ambla Kultuurikeskusel on kaks kultuurimaja: Aravete ja Ambla Kultuurimaja. 

Kultuurimajades asuvad noortekeskused, kus noored saavad sisustada oma vaba aega. 

Ambla Kultuurimajas tegutsevad järgmised huviringid: 

• näitering ANNE; 

• hoburing; 

• käsitööring; 

• tantsuline treening; 

• intervalltreening. 

 

Aravete Kultuurimajas tegutsevad järgmised huviringid: 

• eakate tantsuring Vokiratas; 

• Ambla valla segarahvatantsurühm; 

• jooga; 

• tantsuline treening. 

 

Ambla valla Avatud Noortekeskus 

Ambla Kultuurikeskuse struktuuriüksuse Ambla valla Avatud Noortekeskuse alla kuulub kaks 

eraldi eelarvega noortekeskust: Aravete ja Ambla. Noortekeskust loetakse üheks peamiseks 

piirkondlikku noorsootööd korraldavaks noorsootööasutuseks. Noortekeskuse eesmärgiks on 

Ambla valla noorte vaba aja sisustamise korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide 

toetamine ning ülevallaliste ürituste korraldamine. Noortekeskused on võtnud üheks suunaks 

laste ja noorte tervisliku eluviisi propageerimine. Kõigi nende tegevuste raames saab Aravete 
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Noortekeskusest laenutada jalgrattaid, jalgrattakiivreid, käimiskeppe, telke, magamiskotte, 

aluseid spetsiaalseid matkaseljakotte, jalgrattakotte, priimuseid, matkapliite. 

Aravete noortekeskuses tegutseb kaks korda nädalas käsitööring, VälkLamp fotostuudio, kaks 

4H klubi. 2014. aasta lõpu seisuga oli klubis Aravete Mad House 11 (liikmed vanuses 18-25) 

ning klubis Sigrikesed 30 tegevliiget, mis on ühtlasi suurim 4H klubi Järvamaa piirkonnas. 

Noortekeskuste külastatavuse arv päevade ja kuude lõikes on erinev. Tänu ringitegevusele ja 

laagrite korraldamisele on keskusi külastatavate noorte arv suurenenud ning sihtgrupp 

laienenud. 

Ambla noortekeskuse noorte omaalgatusel sai valmis rannavolle väljak Ambla Kultuurimaja 

taga. 

Lisaks eelnevale on noortekeskustes võimalik osaleda igapäevategevustes ja 

projektitegevustes: 

• mängida piljardit, lauatennist; 

• mängida lauamänge; 

• kuulata muusikat ja laulda karaoket; 

• mängida Xboxi- kehalise aktiivsuse tõstmiseks; 

• poksikott- viha ja stressi maandamiseks; 

• arvuti kasutamise võimalus; 

• seiklusring; 

• *erinevad tegevused õues (erinevad pallimängud, rabamatkad, talvel kelgutamine, 

suusatamine jne). 

 

 

4.2 Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 

Kõik valla olulisemad spordibaasid (v.a Aravete kardirada ja Aniste motokrossirada) on 

koondatud valla hallatava asutuse Aravete Spordi- ja Tervisekeskus alla. Aravete 

Spordihoonet haldab rendilepinguga MTÜ Ambla Spordiklubi ja spordihoone jõusaali MTÜ 

Aravete Jõujaam. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuses on tööl juhataja, administraator, 2 

koristajat ja hooldustehnik poole koormusega. 

Spordiobjektid ja nende olukord: 
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Aravete Spordihoone (valminud 1988) – maadlussaal (aeroobikasaal), jõusaal, 25 m lasketiir 

(ei ole lasketiiruna kasutusel), pallimängude saal (18x36m), 4 riietus- ja duširuumi ja 1 saun. 

Spordihoonet kasutab ka Aravete Keskkool kehalise kasvatuse tundide ja klassi- ning 

koolivälise sporditöö organiseerimiseks. Spordihoones toimuvad regulaarselt lisaks 

treeningtööle Eesti MV ja Eesti Karikasarja mängud korvpallis, Järvamaa MV mängud 

võrkpallis, korvpallis ja ka raskejõustikus. Spordihoone soojapidavus on halb. Spordihoone 

vajab kapitaalremonti. Valminud on kapitaalremondi projekt. Spordihoonet haldab 

rendilepinguga MTÜ Ambla Spordiklubi ja spordihoone jõusaali MTÜ Aravete Jõujaam. 

Aravete Staadion – 300 m jooksuovaaliga kummiplaatkattega rajad, 50×70 muruväljak, 2 

kaugushüppekasti, kettaheite (puudub turvavõrk) ja kuulitõuke valatud ringid. Jalgpallimuru 

olukord halb. Jooksuradasid katvate kummiplaatide all ebatasane ja ilmastikust sõltuv 

tellisepurust kate. 

Ambla kooli staadion – normaalmõõtmetega jalgpalliväljak, rahuldavas seisus, kuid tihedat 

hooldust vajav jalgpallimuru. Puuplankudel ca. 60 istekohta. Puuduvad väiksemate 

mõõtudega treeningväravad. Jooksurajad tellisepurust, jooksuraja äärised puuduvad, 

kaugushüppekast, kuulitõuke ja kettaheite (puudub turvavõrk) valatud ringid.  

Ambla koolimägi – saepurukattega suusanõlv. 

Ambla Arulageda jalgpallistaadion – normaalmõõtmetega jalgpalliväljak, rahuldavas seisus 

jalgpallimuru, 6 jalgpalliväravat (2 suurt ja 4 2x4m treeningväravat). 

Aravete rannavolle väljakud – 2 väljakut, rajatud 1989.  

Käravete rannavolle väljak – valminud 2009, kuulub MTÜ-le Käravete Küla Selts. 

Ambla rannavolle väljak – valminud 2012. 

Aravete Kangrumäe tervise- ja suusarajad – 1, 2, 3, 5 km saepurukattega suunaviitadega 

märgistatud rajad. 2 km rada ja eraldi rajatud kelgunõlv on valgustatud. On olemas 

suusaradade hooldustehnika: mootorsaan ja jäljehöövel. 

Aravete Moto- ja Vabaajakeskus – valla poolt antud rendile OÜ-le Aravete Külalistemaja; 

olemas kardirada, haldushoone, supermotorada, 30 ööbimiskohta, kohvik. 

Aniste motokrossirada – valla poolt antud rendile MTÜ-le Star Racing; olemas krossirada ja 

maastikurada, puuduvad kommunikatsioonid. 

Aravete ujula – eravalduses; aastaid kasutusest väljas. 
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Kiigeland –  kiikinguklubi ja park (kiikingu kiiged). Võimalus ratsutada. 

Aravete Maarjamõisa (ehk KETE elurajoon) tennisväljak – vajab renoveerimist. 

Sporditegevust korraldavad organisatsioonid: 

• Aravete Spordi- ja Tervisekeskus – valla hallatav asutus; spordibaaside haldamine, 

sporditegevuse koordineerimine, spordiürituste korraldamine; 

• MTÜ Ambla Spordiklubi – suusatamine, maastikurattasõit, korvpall, võrkpall, spordiürituste 

korraldamine; 

• MTÜ Aravete Jõujaam – raskejõustik- rammumehe ja tõstmise suunitlusega, rammumehe ja 

tõstmisvõistluste korraldamine; 

• MTÜ Star Racing – motokross; Aniste krossiraja haldamine ja võistluste korraldamine; 

• MTÜ Ambla Motoklubi – Kristjan Pilve toetuseks loodud motokrossiklubi; 

• MTÜ Ambla Hobimoto – hobimototegevus Ambla piirkonnas; 

• OÜ Aravete Külalistemaja – Aravete kardiraja kompleksi haldamine ning kardi- ja supermoto 

võistluste korraldamine; 

• MTÜ Aravete Tulehoidja – tuletõrjespordi arendamine; 

• MTÜ RR Suusaklubi - noorte suusatreeningute korraldamine; 

• MTÜ Suusk ja Rada – noorte sporditegevuse korraldamine.  

Spordialased huviringid: jõutreening, tervisevõimlemine, saalihoki, võrkpall, korvpall, 

jalgpall, suusatamine. 

Ambla vald ja Ambla SK osalevad igal aastal oma võistkondadega Eesti valdade tali- ja 

suvemängudel, Järvamaa tali- ja suvemängudel, Kõrvemaa tali- ja suvemängudel, Järvamaa 

meistrivõistlustel korvpallis, võrkpallis meestele ja meesveteranidele. Vallas toimuvad oma 

meistrivõistlused kergejõustikus ja kergejõustiku 5-võistluses. Ambla SK viib läbi 

seeriavõistlusi suusatamises, suusatajate seeriajooksus, rannavolles, ümber järve jooksus - 

kokku 21 etappi. SK korraldamisel toimuvad Ambla vallas järjepidevalt Järvamaa MV 

suusatamises ja rannavolles. 

Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel osalevad Ambla SK korvpallimeeskond ja Ambla 

Vallameeskond jalgpallis. Ambla SK maastikurattavõistkond osaleb ülevabariigilises 
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Samsung Cup sarjas. Eesti noorte MV-l  ja ETV-Swedbank  suusasarjas osalevad Ambla SK 

noorsuusatajad. 

Tihedad pikaajalised spordialased sõprussuhted on Taipalsaari vallaga Soomest, kellega koos 

tehakse igal aastal noorte ühine jalgpallilaager ja osaletakse ühistel võrkpalli- ja 

rannavolleturniiridel. Esmakordselt toimus Taipalsaari vallas ka sõpruskohtumine korvpallis 

Ambla SK vs. Lappeenranta NMKY II.  

 

4.3 Transport ja teedevõrk 

Ambla vallas on kohalikke teid kokku 153 km, millest valla teederegistrisse kantud 116 km, 

selle hulgas 45 km maanteed, 16 km tänavad, 44 km erateid, 11 km metsateed ning muud teed 

37 km. Lisaks neile läbib Ambla valda riigi põhimaanteid 13 km (T-5 Pärnu-Rakvere-

Sõmeru), tugimaanteid 7 km (T-13 Jägala –Käravete ja T-39 Tartu-Jõgeva-Aravete) ja 

kõrvalmaanteid 85 km. Peale selle asub Ambla valla territooriumil Riigimetsa Majandamise 

Keskusele kuuluvaid metsateid 11 km. Teedevõrgustik on Ambla vallas tihe kõik asulad on 

ühendatud korraliku teedeühendusega. Riigi põhimaantee olukord on hea- 2008-2009 aastal 

sai uue asfaltkatte ainuke põhimaantee Ambla vallas (Pärnu-Rakvere-Sõmeru)  

2009 aastal koostati kergliiklustee projekt Aravete ja Maarjamõisatee vahele kus on küllalti 

tihe jalakäijate ja jalgratturite liiklus. 2013 aastal ehitati osa teest valmis. 

 

4.4 Keskkonna mõjurid 

 

Jäätmemajandus 

Ambla vallas on kehtestatud jäätmekava 2015-2020, mille kohaselt on komplektselt, 

keskkonnasäästlikult ja ökonoomselt organiseeritud jäätmevedu. Ambla valla 

haldusterritooriumil on rakendatud korraldatud jäätmevedu Aravete, Ambla ja Käravete 

alevikus ning Raka, Rava, Sääsküla, Roosna, Jõgisoo, Kukevere, Kurisoo, Reinevere, 

Märjandi ja Mägise külades alates 01.03 2008. Olmejäätmete veo ainuõigust omab Ambla 

vallas AS Eesti Keskkonnateenused. 

Vanarehvide ja suurebrigaadiliste jäätmete kogumiseks teeb Ambla Vallavalitsus koostööd 

Väätsa Prügilaga. Ohtlike jäätmete kogumiseks on Ambla valda muretsetud statsionaarne 
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nõuetele vastav konteiner, mis on paigaldatud Aravete alevikus Lasteaia tänaval. Lisaks 

paigaldatud konteinerile teostatakse nimetatud jäätmete kogumiseks kogumisringid kevadeti 

mööda valla külasid ja alevikke. Ringid viib läbi MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 

(edaspidi MTÜ KEJHK) koos Ambla vallaga. 

 

Vesi ja kanalisatsioon 

Ühisveevärk ja –kanalisatsioon (edaspidi ÜVK) on tagatud viies asulas kus on ka 

üldplaneeringuga kehtestatud reoveekogumisala. Alates 2010 aastast on ÜVK varade omanik 

ning operaator AS Paide Vesi. 

Aravete alevik. 

2013 aastal rekonstrueeriti ÜVK süsteem ning ehitati uus reoveepuhasti EL 

Ühtekuuluvusfondi toetusel. Paraku ei tagatud projekti käigus kõigile kanalisatsiooniteenust 

kuna inimekvivalendi (nõutud 2000) arv oli alla nõutud piiri. 

Ambla alevik. 

Ambla aleviku Veski tänav ja Ambla Lasteaed-Põhikooli puurkaev-pumplad asendatakse  uue 

veehaardega. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) toetusel projekteeriti 

2008 aastal kogu aleviku ÜVK ehitusprojekt ning paigaldati torustikud Pikale ja Laiale 

tänavale. 2013 aastal ehitati uus reoveepuhasti ning paigaldati torustikud Veski, Kastani, 

Kesk, Rehe ja Kooli tänavale. 

Käravete alevik 

2013 aastal rekonstrueeriti osaliselt ÜVK süsteem ning ehitati uus reoveepuhasti EL 

Ühtekuuluvusfondi toetusel. Rekonstrueerimise jätkamine on planeeritu järgmisesse EL 

Ühtekuuluvusfondi programmi perioodi. 

Jõgisoo küla 

Jõgisool tuleb rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti. Rekonstrueerida tuleb ka suurem 
osa olemasolevatest veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidest. 

Roosna küla 

Roosna külas tuleb rekonstrueerida olemas olevad puurkaev-pumlad. Puudub 

ühiskanalisatsioon, suur osa veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikest tuleb ehitada uued. 
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4.5 Kuriteod 

 

 
Joonis 17. Kuritoed Ambla vallas (allikas: Politsei ja Piirivalveamet) 

 
Kehalise väärkohtlemise juhtumid näitavad langustendentsi. 
 
 

4.6 Liikluskuriteod ja õnnetused kokku 

 

 
Joonis 18. Ambla valla liikluskuriteod ja õnnetused (Allikas- Politsei-ja Piirivalveamet) 

 
Kasvanud on joobes sõidukijuhtide arv. 
 

2010 2011 2012 2013 2014

Registreeritud kuritegude 

arv
23 28 28 21 20

Vargused 15 15 17 9 9

Kehaline väärkohtlemine 2 5 1 5 4
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4.7 Tulekahjud 

 

 
Joonis 19. Ambla vallas toimunud tulekahjud (allikas- Politsei-ja Piirivalveamet) 

 
Ambla vallas on päästeteenistus tagatud Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa Päästeosakonna 

Aravete päästekomando baasil. Komando väljasõiduvalmidus on 1 minut. 

Tulekahjude arv on aasta-aastalt vähenenud kuid 2014 aastal taas tõusnud ja kahjuks nõudnud 

ka kaks inimelu. 

 

 

4.8 Alkoholi müüvad kauplused 

Alkoholi müüvad Ambla vallas 3 kauplust ning lisaks kauplustele 2014 aastal avatud 

toitlustusasutus OÜ KirsiMari ning Sevenoil EST OÜ Märjandi tankla. 

 

 

4.9 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika 

Eraldi alkoholipoliitikat Ambla vallas väljatöötatud ei ole. Alkohoolsete jookide kauplemisel 

lähtutakse alkoholiseadusest, kaubandustegevuse seadusest. Lähtutakse ka EV 

seadusandlusest mis keelab õhtul peale 22.00 ja hommikul enne 10.00 kauplustes ja tanklates 

alkohoolsete jookide müügi. 
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5 TERVISLIK ELUVIIS 

 

Tervisliku eluviisi moodustavad harjumused, mis kaitsevad ja tugevdavad organismi selleks, 

et ennetada haigusi ning süvendada inimeste vaimset ja füüsilist heaolutunnet. Viimastel 

aastatel räägitakse üha enam täisväärtusliku toiduvaliku ja liikumise olulisusest; poeriiulitel 

on laienenud puu- ja köögiviljade sortiment, arvukalt on tekkinud erinevaid spordiklubisid ja 

liikumisvõimalusi. Tervislik eluviis hõlmab endas veel teisigi samaväärselt olulisi 

komponente, mille põhitõdede eiramisel kaob organismis tasakaal. 

5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus 

Tervisealast teavet jagatakse meedias (sh. sotsiaalmeedias), korraldatakse erinevaid 

terviseüritusi, teabepäevi. Kõige täpsemat infot oma tervisliku seisundi kohta saab perearsti 

käest. Lasteaedades ja koolides toimuvad tervisekasvatuse tunnid, samuti korraldatakse 

majasiseseid terviseüritusi. Lisaks on veel ka maakonna ja üleriigilised tervisealased üritused. 

 

5.2 Tervisliku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

Ambla vallas viiakse läbi erinevaid liikumisüritusi. Üritused on alati rahvarohked – 

pisipõnnidest eakateni. 

Traditsioonilised spordiüritused:  

• Seeriavõistlused (suusatamine, ümber järve jooks, suusaseeriajooks, rannavolle); 

• Rava rahvatriatlon; 

• Toomas Berendseni auhinnavõistlus kergejõustiku viievõistluses; 

• Aravete rannavolle auhinnaturniir; 

• Ambla valla KV võrkpallis; 

• Ambla Külaliiga jalgpallis; 

• Jüriöö teatejooks Amblas; 

• Jaanipäeva jalgpall; 

• Mati Kulmu mälestusvõistlused tõstmises; 

• Jõuluturniir korvpallis; 

• Tervisespordipäevad kevadel; 

• Motoorienteerumine; 
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• Madisepäeva suusasõit; 

• Aravete Cup maastikurattasõidus; 

• liikumissari „Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa“ mis sisaldab endas 13 erinevat 

sportlikku ettevõtmist. 

Spordisündmuste toimumise kohta edastab informatsiooni Ambla vallaleht. Sündmuseid 

kajastav teave levitatakse kuulutuste ja reklaamidega ning samuti kajastatakse 

sotsiaalmeedias. 



36 
 

6 TERVISETEENUSED 

6.1 Tervishoiuteenused 

Tervis on midagi enamat kui haiguste puudumine. Terviseteenused on inimese tervise 

edendamisele, säilitamisele ja taastamisele suunatud teenused. 

Esmatasandi arstiabi 

Ambla vallas tegutseb kaks iseseisvat perearstipraksist, mõlemad arstid FIE-d. Personal 

(arstid, pereõed) on kvalifitseeritud ja sertifitseeritud. Praksiste põhiasukoht on Aravetel, 

filiaal asub Amblas. Aravetel on renditud ruumid Aravete lasteaiahoone I korrusel, kus 

perearst võtab vastu 4–5 päeval nädalas, lisaks on igapäevaselt olemas pereõde. Amblas on 

renditud ruumid Ambla Kultuurimaja I korrusel, kus igapäevaselt töötab pereõde ja arstide 

vastuvõtud on vähemalt üks kord nädalas. 

Ambla vald toetab oma eelarvest vallas tegutsevaid perearste. 

Koolitervishoiuteenus 

Aravete Keskkoolis käib üks kord nädalas pereõde, selleks on kohandatud koolimajas vastav 

ruum. Ambla Lasteaed-Põhikooli õpilased käivad vastuvõtul perearsti kabinetis mis asub 

Ambla Kultuurimajas. 

Eriarstiabi 

Ambulatoorset eriarstiabi elanikele saab kõige rohkem Paidest AS Järvamaa Haiglast ja 

Tapalt AS Tapa Haiglast, väiksemas mahus Rakverest, Tallinnast, Tartust. Erakorralist 

meditsiiniabi väljaspool tööaega annavad kohapealsed perearstid ja pereõed võimaluse piires. 

Erakorralise meditsiini osakonnad on olemas Paides ja Rakveres, mõningast abi saab ka 

Tapalt. AS Karell Kiirabi sõidab kohale Tapalt, SA Tartu Kiirabi Paidest. 

Hambaravi ja apteegivõrk 

Ambla vallas Ambla alevikus töötab üks hambaravikabinet ja Aravetel üks apteek. Lähim 

apteek asub Tapal. 

Valla eelarvesse planeeritakse igal aastal kindel summa ravikindlustuseta isikute toetamiseks,  

erakorralisteks juhtudeks abivajajatele, kellel puudub ravikindlustus. 
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6.2 Nõustamisteenused 

 

Teenus Teenuse pakkuja Teenuse kirjeldus 
Õppenõustamine 
Nõustamiskomisjon 

Järvamaa Rajaleidja keskus Pakutakse karjääri- ja 
õppenõustamisteenuseid. 
Keskuste sihtgrupiks on kuni 
26-aastased lapsed ja noored 

Nõustamiskomisjoni 
ülesanne on soovituste 
andmine: 

• sobivate õppe ja 
kasvatuse tingimuste 
kohaldamiseks; 

• koolikohustuse 
täitmise alguse 
edasilükkamiseks; 

• alla seitsmeaastase 
lapse kooli 
vastuvõtmiseks. 

 
Psühholoogiline nõustamine MTÜ Süda-Eesti 

Sotsiaalkeskus 
Psühholoog toetab ja aitab 
inimesel oma probleemi 
analüüsida, näha erinevaid 
lahendusvõimalusi ning 
soodustab teadlikku 
otsustamist. 

Võlanõustamine MTÜ Süda-Eesti 
Sotsiaalkeskus 

Võlanõustamine on teenus, 
mis aitab majanduslikesse 
raskustesse sattunud 
inimestel leida lahendusi 
võlgadega toimetulekuks 
ning uute võlgade 
vältimiseks. 

Karjääriinfo- ja nõustamine Järvamaa Rajaleidja keskus  
Kriminaalhooldus Tallinna vangla Pärnu 

kriminaalhooldusosakond  
Kriminaalhoolduse 
põhieesmärk on muuta 
ühiskond turvalisemaks, 
rakendades alternatiive 
vangistusele. Selline eesmärk 
tugineb eeldusele, et kuriteo 
sooritanud inimese võib jätta 
vabadusse, kui lisaks 
järelevalvele tema üle 
tehakse ka tööd tema 
kriminogeense käitumise 
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muutmiseks. 

Kriminaalhooldustöö 
koosneb seega kahest 
poolest: järelevalvest ja 
taasühiskonnastavaist 
tegevusist. Need meetmed 
aitavad vähendada 
korduvkuritegevust ja 
sedakaudu suurendada 
ühiskonna turvalisust. 

Varjupaigateenus Järvamaa Naiste Tugikeskus Järvamaa Naiste Tugikeskus 
abistab naistevastase 
vägivalla ohvreid. 

Perekool AS Järvamaa Haigla Loengud, ühes tsüklis neli  
loengut järgmistel teemadel: 
sissejuhatav loeng, 
sünnitusosakonna tutvustus, 
sünnitus, rinnaga toitmine ja 
sünnitusjärgne periood. 

Noorte nõustamiskabinet AS Järvamaa Haigla kuni 24-aastastele (kaasa 
arvatud) mõlemast soost 
noortele tasuta individuaalset 
nõustamist ja loenguid 
seksuaalhariduse vallas. 

Ohvriabi- ja lepitusteenus Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabi on tasuta avalik 
sotsiaalteenus, mille 
eesmärgiks on säilitada või 
parandada ohvri 
toimetulekuvõimet 
Lepitusmenetluse eesmärk on 
saavutada kokkulepe 
kahtlustatava või 
süüdistatava ja kannatanu 
leppimiseks ning kuriteoga 
tekitatud kahjude 
heastamiseks. Lepitamine 
võimaldab rohkem kaasata 
kannatanut otsustusprotsessi 
ning vähendada kuriteoga 
kaasnenud pingeid, hirmu, 
viha jms tundeid. 

 
Ambla vald kasutab Järvamaal tegutsevaid nõustamisspetsialiste 
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7. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015-2020 
 

7.1 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Võrdsete võimaluste loomine tähendab protsessi, mille kaudu erinevad ühiskonna- ja 

keskkonnasüsteemid, nagu teenused, talitused, informatsioon ja dokumentatsioon, tehakse 

kättesaadavaks kõigile. 

Sidususel on otsene seos tervisega –mida suurem on sidusus, seda paremad on ka 

tervisenäitajad. Sidususe kõrge tase toetab ka sotsiaalset turvalisust, mis on omakorda oluline 

tervisemõjur. Sotsiaalset turvalisust iseloomustavad tööhõive, vaesuse ja kihistumise näitajad. 

Tõrjutud sotsiaalsete gruppide olemasolu on oluline risk rahva tervisele, seevastu võrdsed 

võimalused ja võrdne ligipääs teenustele suurendavad sotsiaalset turvalisust ja sidusust ning 

parandavad tervisenäitajaid. 

Eesmärk 1- Elanikkonna arenguga kooskõlas olev sotsiaalhoolekandesüsteem 

Eesmärk 2- Elanike kaasatus ja toimiv osalusdemokraatia kohaliku omavalitsuse 

erinevatel tasanditel.  

Eesmärk 3- Kodanikeühendused on jätkusuutlikud ja aktiivsed 

Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja Rahastamine 
Vallalehe ja 
veebilehekülje edasi 
arendamine, 
kättesaadavuse 
tagamine 

Tõhustada 
infolevikut 

2015-
2020 

KOV KOV 

Kontaktvõrgustiku 
loomine 

Kogukonna 
sidusus 

2015-
2020 

KOV KOV 

Sotsiaaleluaseme 
loomine 

Võrdsete 
võimaluste 
loomine 

2018 KOV  

Külamajade. –
platside jt külarahva 
kooskäimiskohtade 
loomine ja edasi 
arendamine 

Elanike tugev 
ühtekuuluvustunne 
ja aktiivne 
ühistegevus 

2015-
2019 

MTÜ Projektid 

Ambla kihelkonna- 
ja vallapäevade 
traditsiooni hoidmine 

Kogukonna 
sidusus 

2015-
2020 

MTÜ KOV 
Projektid 

Sotsiaaltranspordi 
teenuse toetamine 

Võrdsete 
võimaluste 
loomine 

2015-
2019 

KOV KOV 
Projektid 
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7.2 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Ambla vald toetab oma laste ja noorte turvalist ning tervislikku arengut. Lasteaedadel ja 

koolidel on hea kontakt lastevanematega – see vähendab käitumisprobleeme. Suviti tegutseb 

vallas õpilasmalev. Noortekeskused propageerivad tervislikku eluviisi ja sellest lähtuvalt 

toimuvad tervist edendavad tegevused. Valdkonna üheks probleemiks on kaugemates külades 

elavad lapsed ja noored kes sõltuvad kooliajal ühistranspordist ja ei saa paljudest üritustest 

osa võtta. 

Eesmärk 1- Kõigile kättesaadav lapsesõbralik ja turvaline õpi-ja kasvukeskkond 
Eesmärk 2- Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine 
 

Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja Rahastamine 
Ambla Lasteaed-
Põhikooli 
hoonesse välja 
ehitada teine 
lasteaia rühm 

Laste arvu 
säilitamine 
haridusasutuses 

2016-2020 KOV KOV 
EAS 
Projektid 

Üldhariduskoolide 
ja lasteaedade 
õppetingimuste 
ning 
õppekeskkonna 
parendamine ja 
säilitamine 

Õpilaste arvu 
säilitamine 
haridusasutustes, 
terve ja turvaline 
õpikeskkond 

2017-2020 KOV KOV 
Riik 

Riskilaste 
käitumise 
ennetusprojektid 

Riskikäitumise 
ennetamine 

2017-2020 Politsei- ja 
Piirivalveamet 
KOV 
Noortekeskused 

Projektid 

Laste ja noorte 
omaalgatuslike 
projektide 
toetamine 

Laste ja noorte 
kaasatuse 
suurendamine 

2015-2020 KOV 
Noortekeskused 

Projektid 

Töökasvatus 
lastele ja noortele 
(suviste 
töövõimaluste 
loomine) 

Laste võrdsete 
võimaluste 
loomine, 
sotsiaalsete 
oskuste 
arendamine 

2016-2020 KOV 
valla ettevõtted 
kolmas sektor 

KOV 
Projektid 

 
 
 
 
 



41 
 

7.3 Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam, kui seda tajutakse. Elu-, 

töö-ja õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised, 

bioloogilised) peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest. 

Eelnimetatud ohuteguritega puutub inimene kokku kas vahetu kontakti või õhu, vee ja toidu 

kaudu. Samuti võib kontakt ohuteguritega toimuda teiste inimeste või ka loomade kaudu. Elu-

, töö-ja õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib ilmneda tihti alles aastate 

pärast (näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja). Sageli mõjutab inimese 

tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit. Seega on keskkonna mõju tervisele 

kompleksne ning sõltub nii keskkonnategurite iseloomust kui ka ajast, mille jooksul nad 

tervist mõjutavad. 

Eesmärk 1- Puhas, turvaline ja säästev keskkond 

Eesmärk 2- Ambla vallas on turvaline elada 

 
Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja Rahastamine 
Naabrivalve 
piirkondade 
loomine 

Turvalise ja 
terve 
elukeskkonna 
loomine 

2015-2020 Kolmas sektor  

Tagada 
kvaliteetne ja 
turvaline 
teedevõrk ning 
toimiv 
ühistransport 

Võrdsete 
võimaluste 
loomine 
vallaelanikele 

2015-2020 KOV 
Maavalitsus 
Bussifirmad 

KOV 
 

Joogivee 
kvaliteedi 
parandamine 

Keskkonna 
terviseriskide 
vähendamine 

2016-2019 KOV 
 

Projektid, 
KOV  
 

Kergliiklustee 
rajamine 
Amblast 
Jõgisoole 

Turvalise ja 
tervisliku 
elukeskkonna 
loomine 

2015-2020 KOV Projektid 
KOV 

Puhas, 
turvaline ja 
säästev 
keskkond, 
parkide ja 
haljasalade 
korrastamine,  

Turvalise ja 
tervisliku 
elukeskkonna 
loomine 

2015-2020 KOV 
MTÜ 

KOV 
MTÜ 

Jäätmekäitluse 
korraldamine 

Turvalise ja 
tervisliku 
elukeskkonna 

2015-2020 KOV 
MTÜ Kesk-Eesti 
Jäätmehoolduskeskus 

KOV 
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loomine 
 
 
 

7.4 Tervislik eluviis 

 

Tervisekäitumist mõjutavad otseselt isiku enda hoiakud, uskumused, väärtushinnangud, 

teadlikus, oskused, motivatsioon. Inimest ümbritsev elukeskkond oma keskkondlike, sotsiaal-

majanduslike ja psühhosotsiaalsete mõjudega määrab suures osas ära milliseid tervist 

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

Tervisliku eluviisi soodustamiseks tuleb erinevate eluvaldkonna esindajatega koostöös viia 

ellu abinõud terviseteadlikkuse ja tervist toetava keskkonna kujundamiseks. 

Liikumissari „Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa“ võimaldab iga kuu osaleda 

tegevustes, mis ei nõua raha, on kõigile kättesaadavad ja jõukohased. 

Alkoholi kättesaadavus on suur, vaatamata riiklikule alkoholipoliitikale ja erinevatele 

kampaaniatele. 

Eesmärk 1- Tervistedendav arengukeskkond 

 

Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja Rahastamine 
Tervisealaste 
infopäevade 
korraldamine ja 
läbiviimine 

Teavitus- ja 
ennetustöö 

2016-2020 Perearst 
KOV 

Projektid 
KOV 

Näidistreening 
päevade 
korraldamine 

Elanikkonna 
liikumisaktiivsuse 
suurendamine 

2016-2020 KOV 
MTÜ 

KOV 
Projektid 

Staadionite 
(Ambla 
Lasteaed-
Põhikool ja 
Aravete 
Keskkool) 
renoveerimine 

Liikumisaktiivsuse 
suurendamine 

2019 KOV Projektid 
KOV 

Traditsioonidega 
spordiürituste ja 
seeriavõistluste 
korraldamine 

Elanikkonna 
liikumisaktiivsuse 
suurendamine 

2015-2020 KOV 
MTÜ 

Projektid 
KOV 
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7.5 Terviseteenused 

 

Maakonnas on väljatöötatud erinevad nõustamisteenused 

Elanikkonna vananemisega kaasneb tervishoiuteenuse tarbimine. 

Eesmärk1- Elanike vajadustest lähtuv tervishoiuasutus 

 

Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja Rahastamine 
Perearstikeskuste 
remont ja 
inventari 
uuendamine 

Tervishoiuteenuste 
jätkusuutlikkuse 
tagamine 

2015 Perearst 
KOV 

Sotsiaalministeerium 
KOV 

Nõustamisteenuste 
võrgustiku 
loomine ja 
koostöö 
arendamine 

Elanike 
teadlikkuse 
tõstmine 

2015-
2020 

KOV 
Rajaleidja 

 

Propageerida 
tervislikke 
eluviise erinevate 
temaatikaga 
teabepäevade 
korraldamisega 

Elanike 
teadlikkuse 
tõstmine 

 Perearst 
 

Projektid 
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Kasutatud allikad 

 
Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020 
Ambla Vallavalitsuse veebileht 
www.ambla.ee  
Ambla valla alaealiste komisjoni andmed 
Eesti Statistikaamet 
www.stat.ee  
Eesti Töötukassa 
www.tootukassa.ee  
Eesti Haigekassa 
www.haigekassa.ee  
Eesti Hariduse Infosüsteem 
www.ehis.ee  
Päästeamet 
www.rescue.ee 
Politsei-ja Piirivalveamet 
www.politsei.ee 
Rahandusministeerium 
www.fin.ee  
Rahvastukuregister 
Sotsiaalkindlustusamet 
www.ensib.ee  
MTÜ Eesti Naabrivale 
www.naabrivalve.ee  
Sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregister STAR 
www.star.sm.ee   
Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020 
www.sm.ee/et/tervis  
Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine 
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-
paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil/terviseprofiil-ja-kov-arengukava  
MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus 
www.sesok.ee  
AS Järvamaa Haigla 
www.jhm.ee 
Innove Rajaleidja 
www.rajaleidja.ee  


