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SISSEJUHATUS 
 

Tervis on inimese elukvaliteedi üks alustalasid ning määrab suuresti selle, kui hästi või 

halvasti ta oma eluga toime tuleb. Inimeste kollektiivne tervis määrab selle, kui terve on 

vald ning veelgi edasi vaadates, kui terve on riik. Omavalitsuse jätkusuutlikkus oleneb 

inimestest, kes siin elavad ja tegutsevad. Mida tervemad nad on, seda tervem on ka 

rahvas tervikuna. Aga ainult terve rahvas on suuteline omandama haridust ning 

töötama. Igal valla elanikul peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja 

teha tervislikke valikuid, mis on nii terve isiksuse kujunemise kui ka valla eduka 

sotsiaalse ja majandusliku arengu eeltingimus. Tervis on seega oluline rahvuslik 

ressurss, mis väärib sihi- ja kavakindlat arendamist. 

Paikkonna terviseprofiil on arengudokument, mis annab ülevaate elanike tervise 

olukorrast ja seda mõjutavatest teguritest, selle abil saab määratleda peamised 

probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili 

koostamine on valla elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. 

Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud andmed kui ka 

kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise ja muude valdkondade spetsialistidelt 

kogutud arvamused ja info. Protsessi väljund on otsusetegijaile ja kogukonnale esitatav 

profiil, milles kirjeldatakse nii teksti kujul kui ka graafiliselt lisaks kogukonna 

terviseseisundile terviseprobleeme ja –vajadusi ning nende võimalikke lahendusi. 

Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna terviseseisundi mõõtmisel, 

hindamisel, analüüsimisel, paremate tervisetulemite eesmärgistamisel ning nende 

saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määramisel. Terviseindikaatorid on 

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. 

Terviseprofiili koostamise eesmärgiks on anda esialgne ülevaade vallarahva tervise 

hetkeolukorrast ja tervise mõjuritest, et kavandada tervisedenduse arendamiseks 

järgmisi samme, juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele, 

suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema tervise kaudu. 

Kuna inimeste tervises toimuvad pidevad muutused, siis on valla terviseprofiil 

dokument, mida tuleb pidevalt täiendada ja uuendada. 

Vara valla terviseprofiili koostamisel lähtuti Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

kohaliku omavalitsuse terviseprofiili koostamise juhendmaterjali ning see on valminud 

Tartumaa Tervisetoa ning Vara vallavalitsuse koostööl. Andmed on kogunud ning 

koondanud käesolevaks koondiks Aili Vesselov. 
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ÜLDANDMED 

 

1. VARA VALLA ISELOOMUSTUS 

1.1 Lühitutvustus 

Vara vald asub Tartu maakonna 

kirdeosas ning selle pindalaks on 

333,81 km
2
, mis on ühtlasi ka 

suurim vald Tartu maakonnas. 

Omavalitsuse naabervaldadeks 

on põhja pool Alatskivi ja 

Peipsiääre vald, lõuna pool 

Võnnu, Mäksa, Luunja ja Tartu 

vald ning valla idapiir ühtib 

omakorda Peipsi järvega. 

 

 

Joonis 1. Vara valla paiknemine (punaselt) 

 

Valla territoorium jaguneb 28 külaks: Alajõe, Kargaja, Kauda, Keressaare, Koosa, 

Koosalaane, Kusma, Kuusiku, Matjama, Meoma, Metsakivi, Mustametsa, Papiaru, 

Pilpaküla, Praaga, Põdra, Põldmaa, Põrgu, Rehemetsa, Selgise, Sookalduse, Särgla, 

Tähemaa, Undi, Vara, Vanaussaia, Välgi, Ätte. Vallal on kaks keskust: Vara ja Koosa küla. 

Need on seotud valla moodustamisega kahest (Vara ja Koosa) külanõukogust.  

Vara küla asub maakonnakeskusest Tartust 20 km kaugusel ning Koosa küla 30 km 

kaugusel. Valda läbib Tartu-Kallaste maantee.  

Praegustes administratiivpiirides on Vara vald alates 1977. aastast. Vallamaja asub Vara 

keskuses Vara külas. 
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1.2 Asustustihedus 

 

Rahvaarvuks 1. jaanuari 2013. a seisuga on Vara vallas 1937 ning asustustihedus (mitte 

arvestades rännet) jääb 5,5 in/km2. Aastate lõikes ei ole asustustiheduses suuremaid 

muutusi olnud ning see on jäänud viimase 10 aasta jooksul 5,5-6,0 in/km2 vahele. 

Vastavalt rahvaarvu langusele on ka asustustihedus aastate lõikes vähenenud. Vara 

vallas on tegemist hajaasustus piirkonnaga, kus elanikkond paikneb suuremates 

külades. Suurim asula vallas on Koosa küla (veidi üle 500 elanikuga), järgneb Vara küla 

umbes 400 elanikuga. Nii nagu all olevast joonisest (Joonis 2) näha, on kõige tihedamini 

asustatud kaks põhilist 

valla keskust ning 

külad Tartu-Kallaste 

maantee ääres. Kõige 

hõredamini on 

asustatud külad, mis 

jäävad põhimaanteest 

mitmete kilomeetrite 

kaugusele (nt Praaga, 

kus püsielanikud 

puuduvad ning Selgise 

ja Põrgu küla, kus elab 

alla 15 inimese). 

 

 

 

Joonis 2: Vara valla rahvastikutihedus seisuga 31.03.2000 

Allikas: Eesti Statistikaameti Piirkondlik Portree (http://www.stat.ee/ppe-51111) 

 

1.3 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta 

 

Antud indikaator näitab omavalitsuse materiaalseid võimalusi oma paikkonna elanikele 

parema elukvaliteedi tagamiseks. Eelarvetulud kokku moodustuvad erinevatest 

maksudes (füüsilise isiku tulumaks, maamaks, kohalikud maksud), kaupade ja teenuste 

müügist, tulud varalt, toetused, trahvid ja muud maksud. Aastal 2012 olid Vara valla 

tulud kokku 2 384,81 tuhat eurot, millest suurima osa moodustasid toetused (1 353,30 

tuhat eurot) ja füüsilise isiku tulumaks (701,54 tuhat eurot). Kuna Vara valla eelarve on 

väike, siis mõjutavad seda kõige rohkem konkreetsesse aastasse jäävad investeeringud 

ning riigipoolne toetus.  
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Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud jagatuna kõigi elanikega näitab eelarve suuruse ja 

elanike arvu suhet. All olevast joonisest (Joonis 3) on selgelt näha, et majanduslangusest 

tulenevalt on eelarvetulud ühe elaniku kohta mõneks aastaks järsult langenud kuid 

nüüdseks taaskord tõusujoonel ning ületanud 2008. aasta taseme.   

 

Joonis 3: Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta Vara vallas (2000-12) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RR31 

 

Joonisel 4 on aga välja toodud 

eelarvetulud ühe elaniku kohta Tartu 

maakonnas ja teistes maakonna 

valdades. On näha, et Vara valla, 

Alatskivi valla ning Võnnu valla 

eelarvetulud on peaaegu kõige 

kõrgemad kogu Tartu maakonna 

valdades. Vaid Piirissaare valla 

eelarvetulud, tulenevalt selle elanike 

arvu väiksusest, on suuremad.   

 

Joonis 4: Eelarvetulud ühe elaniku kohta 

Tartu maakonnas ja valdades 

Allikas: Eesti Statistikaamet, RR31 ja 

RV0282 
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Kõrval olev 

sektordiagramm aga 

näitab kululiigi 

osatähtsust Vara valla 

eelarves, millel on 

selgelt näha, et kõige 

suurem osa sellest 

läheb hariduskuludeks. 

 

 

 

 

Joonis 5: Kululiigi osatähtsus Vara valla eelarve kogukuludes aastal 2012 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal (uuendatud 01.07.2013) 

 

1.4 Tulumaksu laekumine 

 

Antud näitaja põhjal saab kirjeldada elanikkonna elatustaset, mis võimaldab 

omavalitsusel planeerida piirkonna arengut ja investeeringuid. 2012. aastal oli laekunud 

tulumaks Vara vallas 701,54 tuhat eurot, mis on 0,38 tuhat eurot elaniku kohta. Ka siin 

on selgelt näha aastate lõikes, kuidas majanduslangus on tulumaksu laekumist järsult 

vähendanud (Joonis 6), aga nüüdseks on see taaskord jõudnud 2008. aasta piirini, ehk 

0,38 tuhat eurot elaniku kohta.  

 

Joonis 6: Tulumaksu laekumine Vara vallas aastate lõikes ja elaniku kohta 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RR36 
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Nii nagu alljärgnevalt jooniselt on näha, jääb füüsilise isiku tulumaksu laekumine ühe 

elaniku kohta Vara vallas madalamale kui Tartu maakonna keskmine. Madalam näitaja 

on vaid kuues Tartu maakonna vallas/linnas.  

 
 

Joonis 7: Füüsilise isiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta Tartu maakonnas ja 

kohalikes omavalitsustes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RR36 

 

2. VARA VALLA RAHVASTIK 

 

2.1 Rahvastik 

 

Vara vallas elab 01.01.2013. aasta seisuga kokku 1937 inimest (Eesti Statistikaameti 

andmebaasi järgi, RV028: 1828). Kogu Tartu maakonna rahvastikust moodustab Vara 

valla rahvastik 1,22% ning Tartu maakonna valdade elanikest moodustab vara valla 

rahvastik 3,9%. 

Aastate lõikes on näha, et elanike arvu muutused ei ole olnud drastilised, kuid aastate 

lõikes näitab see siiski langustendentsi. Viimase kümne aasta jooksul on valla rahvaarv 

vähenenud 169 inimese võrra. Kui 2000. aastate alguses olid ülekaalus naised siis 

nüüdseks on erinevus märkimisväärselt vähenenud ning ülekaalus mõnevõrra hoopis 

mehed. Täpsemalt meeste ja naiste osakaalust ning elanike arvu muutustest  valla 

erinevates külades alljärgnevates tabelites (Joonis 8, Joonis 9). 
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Joonis 8: Rahvaarv Vara vallas soolises lõikes (1. jaanuari seisuga) 

Allikas: Eesti statistikaameti andmebaas, RV0282 

 

Asula 

Elanike arv 

1993 1997 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Muutus 

võrrel- 

des 

2000. a 

Muutus 

võrrel- 

des 

2011. a 

ALAJÕE KÜLA 59 55 50 62 67 62 61 65 63 60 10 -3 

KARGAJA 
KÜLA 33 29 27 23 23 23 21 16 18 17 -10 -1 

KAUDA KÜLA 33 27 22 17 16 17 18 17 15 19 -3 4 

KERESSAARE 

KÜLA 20 17 19 20 31 25 23 20 17 19 0 2 

KOOSA KÜLA 564 569 577 566 564 554 559 548 542 519 -58 -23 

KOOSALAANE 
KÜLA 64 44 43 53 56 53 52 52 53 54 11 1 

KUSMA KÜLA 28 48 41 43 43 43 42 41 39 40 -1 1 

KUUSIKU 

KÜLA 28 25 30 34 33 35 34 33 32 30 0 -2 

MATJAMA 
KÜLA 36 39 36 42 45 51 49 52 49 49 13 0 

MEOMA KÜLA 55 61 50 47 47 46 41 39 42 38 -12 -4 

METSAKIVI 

KÜLA 161 147 141 139 130 123 114 112 114 115 -26 1 

MUSTAMETSA 
KÜLA 73 101 91 72 74 77 78 75 69 67 -24 -2 

PAPIARU 
KÜLA 32 20 31 34 31 32 31 30 29 30 -1 1 

PILPAKÜLA 
KÜLA 56 37 49 49 45 47 44 44 46 45 -4 -1 

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

MEHED 964 954 979 992 996 982 972 984 1001 991 986 972 936 926

NAISED 1012 997 1004 1005 1007 983 977 987 979 971 957 930 932 902

KOKKU 1976 1951 1983 1997 2003 1965 1949 1971 1980 1962 1943 1902 1868 1828
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PRAAGA 2                  0 0 

PÕDRA KÜLA 30 27 27 27 30 30 29 26 25 25 -2 0 

PÕLDMAA 
KÜLA 41 35 27 29 28 29 26 26 25 23 -4 -2 

PÕRGU KÜLA 7 9 6 6 6 6 6 6 7 5 -1 -2 

REHEMETSA 
KÜLA 12 12 12 12 14 14 13 16 22 20 8 -2 

SELGISE 
KÜLA 22 18 20 18 15 13 12 9 12 8 -12 -4 

SOOKALDUSE 
KÜLA 59 39 40 37 39 37 41 39 37 38 -2 1 

SÄRGLA 
KÜLA 57 53 50 54 56 59 58 56 54 54 4 0 

TÄHEMAA 
KÜLA 73 70 67 59 60 60 62 61 61 62 -5 1 

UNDI KÜLA 35 30 31 36 36 32 34 36 35 35 4 0 

VANAUSSAIA 
KÜLA 72 74 76 76 85 82 80 78 71 70 -6 -1 

VARA KÜLA 431 429 417 424 399 398 405 410 396 393 -24 -3 

VIIRA   22                0 0 

VÄLGI KÜLA 56 58 48 47 41 41 38 39 35 36 -12 1 

ÄTTE KÜLA 36 32 35 46 54 59 57 49 50 47 12 -3 

KOV täpsusega       0 0 1 5 8 19 19 19 0 

Kokku 2175 2127 2063 2072 2068 2049 2033 2003 1977 1937 -126 -40 

Joonis 9: Elanike arv ja selle muutus seisuga 31.12.2012. a Allikas: Rahvastikuregister 

2.2 Rahvastiku soo- ja vanusjaotus 

 

Käesolev indikaator võimaldab hinnata sihtgruppide suurust ja nende muutusi, annab 

võimaluse analüüsida muutuste põhjusi ja planeerida sobivaid tegevusi sihtgruppide 

tervise parandamiseks. Samuti loob see võimalusi uute tervisetegevuste kavandamiseks 

ja pikema perspektiivi prognooside tegemiseks. On teada, et Eesti rahvastik on 

vananemas kui ka vähenemas ning seega tuleb seda tõsiasja kindlasti ka ühiskonna elu 

korraldamisel arvestada. Nii on lugu ka Vara valla rahvastikuga.  

 

Kahel järgmisel joonisel (Joonis 10) on võrreldud Vara valla ja kogu Eesti rahvastiku 

soolist ja vanuselist jaotust (2013. a 1. jaanuari seisuga. Vara vald: vasakul; Eesti: 

paremal). Selgelt on näha, et Vara valla püramiid on nurgelisem ning ka auklikum 

(tulenevalt ka inimeste arvu suhtest). Suureks erinevuseks on naiste osakaal vanemas 

eas. Naisi vanuses 70-74 on märkimisväärselt rohkem, kui naisi vanuses 20-24 ja 25-29. 

Antud vanusegrupi naiste vähesus võib olla seotud noorte naiste linna siirdumisega 

näiteks õpingute eesmärgil või tööle ning luues pere mujal. Noorte osakaal (10-14) on 

aga Vara valla püramiidis Võrreldes kogu Eesti näitajatega pigem suurem, Eesti üldises 
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diagrammis on aga antud vanusegrupp kitsenev. Seevastu aga 0-4 aastaste osakaal Vara 

vallas väiksem.  

 

Joonis 10: Rahvastikupüramiidid, Vara vald ja Kogu Eesti aastal 2013 (1. jaanuar) 

Allikas: Eesti Statistikaamet andmebaas, RV0282 

 

 

Alljärgnevalt on võrreldud Vara valla rahvastikupüramiidi Mäksa valla 

rahvastikupüramiidiga (valik tulenevalt rahvaarvu sarnasusest Tartu maakonnas). 

Joonistelt on näha üsnagi palju sarnaseid jooni, mis on omased ka teistele väiksematele 

valdadele Tartu maakonnas. Erinevuseks ka siin on noorte (10-14) suurem osakaal Vara 

vallas, kuid vähemus 15-18 aastate hulgas. 

 

Joonis 11: Rahvastikupüramiidid Vara vallas ja Mäksa vallas aastal 2013 (1. jaanuar) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV0282 
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Järgnevalt on aga võrreldud muutusi Vara valla rahvastikupüramiidis viimase kümne 

aasta vältel. On selgelt näha, et 2000. aastate alguses oli noorte osakaal 

märkimisväärselt suurem ning vanemate inimeste osakaal (80-84aastased) väiksem. 

Püramiidis tuleb esile nii vananev rahvastik kui ka eluea pikenemine – kõrgesse ikka on 

püsima jäänud 2013. aastal oluliselt rohkem inimesi (eriti märgatav on vahe just 

vanemate naiste seas).  

Joonis 12: Vara valla rahvastikupüramiid aastal 2003 ja aastal 2013 (1. jaanuar) 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV0282 

 

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. 

 

Vene keelt kõnelevate inimeste osakaal on suurem Koosal ja Metsakivi külas. Eesti keel 

on emakeeleks viimaste andmete kohaselt 72,14% Vara valla elanikest, vene keel 15%, 

teisi keeli peetakse emakeeleks juba vähesel määral. 

 

Allikas: Pereregister 

 

2.4 Elussündide arv 

 

Näitaja on oluline erinevate teenuste pakkumiseks tulevikus, näiteks lasteaia- või 

koolikohtade planeerimiseks. Indikaator sõltub piirkonna rahvastiku soo- ja 

vanusjaotusest, eriti sünnitusealiste naiste arvust piirkonnas.  
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Jooniselt on näha, et sündide arv aastate jooksul on vähenenud.  

 

Joonis 13: Elussündide arv Vara vallas aastast 1991-2012  

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV112 

 

 

Sündimuse üldkordaja (sündide arv 1000 elaniku kohta) on suhtarv, mis võimaldab 

võrdlust teiste maakondade ja kogu Eesti vastava näitajaga. Alljärgnevas tabelis on 

võrdluseks Vara vallaga võetud Eesti näitaja, kus joonistub välja kõige ilmekamalt 

erinevused 2008. aastal. Rahvaarvu erinevusest tulenevalt on Vara valla üldkordaja 

künklikum (kuna muutuja arv on väike). Siiski on viimastel aastatel erinevused üldiste 

Eesti näitajatega väiksed ning mõlemad on pigem langenud, nii nagu ka sündide arv.  

 
Joonis 14: Sündimuse üldkordaja Eestis ja Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV112 

 

2.5 Surmajuhtude arv 

  

Antud indikaator võimaldab hinnata suremust aastate lõikes, andes võimaluse märgata 

sekkumist vajavaid suundumusi või muutusi. Näitaja on sõltuvuses paikkonna 
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rahvastiku soo- ja vanusjaotusega, mida tasub analüüsimisel arvesse võtta (nt eakate 

suurem osakaal rahvastikust tingib enamasti ka kõrgema suremuse).  

Kui vaadata Joonis 15 diagrammi, on näha, et surmajuhtude arv meeste seas on enamus 

aastatel suurem. Siiski on üldine surmajuhtude arv Vara vallas aastate lõikes vähenenud 

(eriti just vaadates 90. aastate algust).   

 

Joonis 15: Surmajuhtude arv Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti statistikaameti andmebaas, RV49 

2.6 Loomuliku iibe kordaja 

 

Loomulik iive näitab, kui palju ületab surmade arv vallas sündide arvu. Kui sünde on 

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

on vähem kui surmajuhtumeid, siis negatiivne (rahvaarv väheneb). Vaadates 2012. aasta 

andmeid, siis sündis vallas 18 ning suri 24 inimest. Seega sünnib hetkel märgatavalt 

vähem lapsi kui sureb eakaid inimesi, mis muudab ka valla iibe negatiivseks.  

 

Eesti puhul tervikuna on märgata iibe kordaja vähenemist aastate lõikes (-3,9-lt on iive 

langenud -0,4-ni), mis näitab, et rahvaarvu vähenemise kiirus on pidurdunud. Vara 

vallas aga elanike arvu vähenemine iga aastaga aina kasvab, s.o suure tõenäosusega 

mõjutatud väljarändest ning see kajastub ka negatiivses loomulikus iibes, mis aastate 

jooksul on pigem süvenenud. 

 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mehed 19 23 14 17 20 13 14 21 15 17 15 20 11 15 11 16 18 10 10

Naised 22 18 16 11 13 18 11 8 13 14 17 13 7 14 15 13 10 9 14

Kokku 41 41 30 28 33 31 25 29 28 31 32 33 18 29 26 29 28 19 24
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Joonis 16: Loomuliku iibe kordaja Vara vallas ja Eestis aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas (RV112 – RV49) 

 

2.7 Demograafiline tööturusurveindeks 

 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte 

(5-14-aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-

aastased) suhe. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule 

rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. 

Näitaja võimaldab omavalitsusel arendada vastavaid strateegilisi suundi, kavandada 

erinevaid programme olukorra tasakaalustamiseks. 

 

Viimaste Statistikaameti andmete alusel on demograafiline tööturusurveindeks Vara 

vallas 2013. aastal 1,13 ning Eestis 0,76. Alljärgnevas tabelis (Joonis 17) on võrreldud 

Vara valla ning Eesti näitajaid aastate lõikes. On näha, et nii Vara vallas kui ka Eestis on 

antud näitaja vähenemas ning Eesti näitaja on olnud alates aastast 2005 alla ühe. See 

tähendab, et meie riigis siseneb tööturule vähem inimesi kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt lahkub. Vara vallas on näitaja veel veidi üle ühe, kuid on aastate jooksul 

samuti aina langemas ning lähenemas ühele, 2013. aastal siiski näidanud väikest tõusu.  

 

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

Vara vald -2,0 -4,1 -1,0 -2,5 -2,0 -1,5 4,6 -4,1 -4,5 -1,5 -4,2 0,5 -3,2

Eesti -3,9 -4,3 -4,0 -3,8 -2,8 -2,2 -1,8 -1,2 -0,5 -0,2 0,1 -0,4
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Loomuliku iibe kordaja Vara vallas ja Eestis
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Joonis 17: Demograafiline tööturusurveindeks Vara vallas ja Eestis aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV06 

 

 

 

Kui aga võrrelda indeksit Tartu 

maakonna teiste valdadega, siis on Vara 

valla näitajad üsnagi positiivsed. Vara 

vald on üks vähestest koos Tartu linnale 

lähemate ja jõukamate valdadega 

(Ülenurme vald, Tartu vald, Luunja vald, 

Haaslava vald, Nõo vald), kus 

tööturusurveindeks on veel üle ühe. Ka 

Tartu maakonna keskmine on langenud 

alla 1.  

 

 

Joonis 18: Demograafiline 

tööturusurveindeks Tartu maakonnas ja 

kohalikes omavalitsustes aastal 2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, 

RV06 

 

 

 

 

 

 

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

Vara vald 1,33 1,26 1,25 1,25 1,28 1,17 1,05 1,18 1,17 1,15 1,13 1,07 1,07

Eesti 1,2 1,18 1,14 1,09 1,02 0,96 0,91 0,88 0,84 0,81 0,79 0,77
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2.8 Rändesaldo 

 

Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel kindla 

ajavahemiku (aasta) jooksul. Positiivne rändesaldo tähendab, et paikkonda on alaliselt 

elama asunud rohkem inimesi kui piirkonnast on lahkunud. Negatiivse rändesaldo puhul 

lahkub piirkonnast rohkem inimesi, kui sinna juurde tuleb. 

Vara valla rändesaldo on olnud aastate lõikes üsna kõikuv, kuid viimase kolme aasta 

jooksul on väljarännanute arv veelgi järsumalt suurenenud. Aastal 2012 lahkus vallast 

87 inimest, kellest 12 asus elama välismaale. Valda tuli juurde samal aastal 53 inimest (4 

välismaalt), mis on märkimisväärselt vähem, kui väljarännanuid.  

Joonis 19: Rändesaldo Vara vallas, aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RVR01 

 

Võrreldes Vara valla rändesaldot teiste, rahvaarvult sarnase suurusega valdadega, on 

meie valla näitajad kõige murettekitavamad. Valikuliselt võrreldes näitajat Kambja, 

Mäksa, Puhja, Rannu ja Haaslava vallaga, jääb Vara valla saldo kõige negatiivsemaks (arv 

on komakoha võrra erinev kuna arvutatud ise, eelmise tabeli andmed tulevad 

automaatselt Exceli tabeli funktsioonidest, ülal -18,2, all -18,4 – erinevus väga väike). 

 

Joonis 20: Rändesaldo Tartu maakonna valdades (1500-2500elanikuga) aastal 2012 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RVR01 
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3. VARA VALLA RAHVASTIKU TERVISESEISUND 

 

3.1 Suremuskordaja vereringeelundite haigustesse, pahaloomulistesse 

kasvajatesse ja suremuskordaja välispõhjustesse 

 

Nii nagu all olevast joonisest (Joonis 21) näha, on kõige suurem surmapõhjustaja Vara 

vallas vereringeelundite haigused. See on sarnane kogu Eestile. Kõige vähem sureb 

inimesi välispõhjustesse, milleks on õnnetusjuhtumid, mürgitused ja traumad.  

 

 

Joonis 21: Suremuskordaja põhjuste järgi Vara vallas aastast 2008-2012 

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel SD30 

Võrreldes suremust antud põhjustesse tuhande inimese kohta teistes Tartu maakonna 

valdades, siis põhjuste tasakaal on igal pool sama (esimesel kohal vereringeelundite 

haigused, teisel kohal pahaloomulistesse kasvajatesse ning kõige vähem 

välispõhjustesse). Järgnev tabel annab võrdluse Eesti, Tartu maakonna ja teiste 

omavalitsuste lõikes (arvestades kõiki põhjuseid kokku 1000 elaniku kohta). Vara valla 

näitajad on veidi kõrgemad Eesti keskmisest kui ka Tartu maakonna keskmisest, kuid 

teiste kohalike omavalitsustega võrreldes jääb pigem keskele.  
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Joonis 22: Surmad Tartu maakonnas ja kohalikes omavalitsustes erinevatel põhjustel 

kokku aastal 2012, 1000 elaniku kohta 

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel SD30 

 

Nakkushaigused 

 

Nakkushaiguste levimus peegeldab paikkonna elanike terviseteadlikkust ja käitumist 

nakkushaigustesse nakatumise vältimisel. Nakkushaiguse levimuse kasvu puhul tasub 

analüüsida selle põhjusi, mis aitab planeerida vastavaid ennetustegevusi. 

Nakkushaiguste levimuse langus viitab efektiivsele ennetustööle ja piisavatele 

ravivõimalustele. 

Terviseameti andmetel on 2010. aastal nakatunud puukborrelioosi 4 Vara valla inimest, 

puukentsefaliiti 2 inimest.  

 

 

SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

 

4. TÖÖTURU SITUATSIOONID 
 

4.1 Majanduslikult aktiivsed üksused 

 

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). 

 

Kõige enam on Vara vallas mikroettevõtteid (< 10 töötajat) ning nende arv on aastate 

lõikes märkimisväärselt kasvanud. Vähenenud on seevastu aga 10-49 töötajatega 

väikeettevõtete arv viielt (2007. aastal) ühele (2012. aastal), mis suure tõenäosusega on 

põhjustatud majanduslangusest 2008. aastal. 50-249 töötajaga e keskettevõtteid on Vara 
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(suurettevõtted puuduvad).  

 

 
 

Joonis 23: Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, ER32 

 

 

4.2 Registreeritud töötus 

 

2013. aasta kuue kuu seisuga on registreeritud keskmine töötute arv Vara vallas 44 

(inimest), mis on näitamas ka langustendentsi. Kui vaadata töötute arvu muutust aastate 

lõikes, on näha, et nii Eestis kui ka Vara vallas on majanduslangus arvu kordades 

tõstnud. Kui 2007. aastal oli aasta keskmine töötute arv 15 siis 2010. aastal oli see 

rekordiliselt tõusnud 113 registreeritud töötuni. Antud arv võib olla reaalsuses veelgi 

suurem, sest kõik töötud ei pruugi olla end registreerinud Eesti Töötukassasse.  

Joonis 24: Registreeritud töötud Vara vallas aastate lõikes (aasta keskmine arv) 

Allikas: Eesti Töötukassa statistika (http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12898) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

< 10 töötajat 73 85 85 89 93 88 121 117 125

10-49 töötajat 2 3 4 5 3 2 2 2 1

50-249 töötajat 2 2 1 1 1 1 1 1 1

> 250 töötajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kui aga võrrelda töötute osakaalu 

tööealisest elanikkonnast aastal 2012, 

on näha, et Vara valla töötute osakaal 

on suurem nii Tartu maakonna valdade 

kui ka Tartu maakonna keskmisest. 

Siiski jääb see alla Eesti keskmisele 

töötuse määrale. Suurema töötuse 

määraga on Tartu maakonnas 8 valda 

21 vallast. Joonisest 25 võib välja 

lugeda, et üsna palju mõjutab töötuse 

määra valla asukoht arvestades Tartu 

linna lähedust.  

 

Joonis 25: Töötute osakaal tööealisest 

elanikkonnast Tartu maakonnas ja 

Eestis 

Allikas: Eesti Töötukassa statistika ja 

Eesti Statistikaameti andmebaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Keskmine brutotulu 

 

Antud indikaator näitab KOV-is elavate töötavate inimeste jõukust. Koos brutotulu 

saajate osakaaluga saame kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust, mis 

määrab kohaliku eelarve omatulude mahtu elaniku kohta. 

 

Keskmine brutotulu Vara vallas oli aastal 2012 769,5 eurot, mis jääb alla Eesti 

keskmisele umbes 75 euro võrra. Brutotulu suurus on sarnaselt Eesti keskmisega 

aastate lõikes peaaegu iga aasta tõusnud (v.a 2009. a). Ka brutotulu saajate arv on 

viimastel aastatel veidi tõusnud, kuid ei ole ületanud 2008. aasta kõrgseisu (nii nagu kuu 

keskmine brutotulu), vaid jäänud 607 inimeseni.  
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kuu keskmine brutotulu Vara

vallas
318,0 347,2 401,8 484,1 599,2 706,5 678,2 690,7 714,8 769,5

Brutotulu saajad Vara vallas 484 527 576 610 659 667 588 572 606 607

Eesti keskmine kuu brutotulu 407,3 443,1 501,8 582,1 704,8 805,6 770,6 766,8 797,7 844,4
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Joonis 26: Keskmine brutotulu ja brutotulu saajate arv Vara vallas ja Eestis aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, ST005 

 

 

 

Vara valla keskmine brutotulu jääb Tartu 

maakonna keskmisele alla samuti umbes 75 euro 

võrra. Võrreldes brutotulu suurust teiste Tartu 

maakonna valdade ja linnadega, jäävad näitajad 

taaskord pigem keskele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 27: Kuukeskmine brutotulu Tartu 

maakonna linnades/valdades aastal 2012 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, ST005 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vara vald 63 61,4 59,8 60,4 59,1 58,7 58,1 62,1 61,9 59,9 61,2 59,2 57,9

Eesti 49,7 49,1 48,6 48,1 47,6 47,2 46,9 47,4 47,5 47,7 48,1 48,5 49,4
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4.4 Ülalpeetavate määr 

 

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

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

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

sõltub hõivest, aga 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. 

 

Vara valla ülalpeetavate määr aastal 2013 on Statistikaameti andmetel 57,6. Aastate 

lõikes on antud indikaator vähehaaval vähenenud, kuid siiski on see Eesti keskmisest 

näitajast veidi kõrgem. Numbriliselt saab öelda, et ühe tööealise elaniku kohta aastal 

2013 on 0,58 ülalpeetavat. Võrreldes Eestit ja Vara vald 2012. aastal on vastavalt ühel 

tööealisel inimesel vaja ülal pidada 0,49 (Eestis) ja 0,58 (Vara vald) inimest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 28: Ülalpeetavate määr Vara vallas ja Eestis 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV063 

 

 

Võrreldes Tartu maakonna teiste valdade ja linnade näitajaid Vara valla määraga on see 

üsnagi keskel, kuid siiski suurem Tartu maakonna keskmisest, mis tähendab, et Vara 

valla tööealistel elanikel lasub suurem koorem kui Tartu maakonna keskmisel elanikul. 

Suurema töötuse määraga on Tartu maakonnas veel 11 valda/linna 21-st.   
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Joonis 29: Ülalpeetavate määr Tartu maakonna linnades ja valdades aastal 2013 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV063 

 

 

5. TOIMETULEK 
 

5.1 Ravikindlustusega kaetud 

 

Näitaja kirjeldab ravikindlustusega katmata elanike osakaalu. Indikaator võimaldab 

planeerida vajalikke sotsiaal- , tervishoiu- ja muid teenuseid.  

Kahe esimese kvartali 

kindlustatute osakaal aastal 

2013 kogu Vara valla 

rahvastikust on Eesti 

Haigekassa statistika andmetel 

ligikaudu 94% valla elanikest. 

Viimase nelja aasta jooksul on 

nii Eesti näitajad kui ka Vara 

valla näitajad langemas ning üha 

väiksem protsent rahvastikust 

on ravikindlustusega kaetud. 

Siiski on see olnud alati üle 90% 

protsendi.  

 

 

Joonis 30: Ravikindlustusega kaetute osakaal Eestis ja Vara vallas aastast 2009-2012 

Allikas: Eesti Haigekassa statistika (http://www.haigekassa.ee/haigekassa/statistika/el) 
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5.2 Töövõimetuspensionäride osakaal 

 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-63 

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

staatus kehtib kuni vanaduspensionile minekuni. 

 

Töövõimetuspensionäride osakaal tööealisest elanikkonnast näitab inimeste hulka, kes 

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

tugiteenuseid. Töövõimetuspensioni saajate grupis võib olla erineva toimetulekuga 

inimesi, nt need kes peale töövõime kaotust edasi töötavad või need, kes taotlesid 

töövõimetuspensioni peale töö kaotamist. 

 

Vara vallas on viimaste andmete kohaselt (2013) kokku 276 töövõimetuspensionäri, 
kellest 117 on naised ning 159 mehed. Viimase aastaga on andmed näidanud tõusujoont 
ning võrreldes 2012. aasta ja 2013. aasta andmeid, on töövõimetuspensionäride arv 
tõusnud 17 inimese võrra (2012. aastal oli neist 132 mehed ning 127 naised). 
  

 

5.3 Puuetega inimesed 

 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike 

takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude 

raskusastmeid on kolm: sügav, raske ja keskmine puue. 

 

Puuetega inimeste arv Vara 
vallas on viimaste andmete 
kohaselt 395 inimest ning 
see on igas vanuserühmas 
viimase aastaga veidi 
tõusnud.   
 

 

 

 

 

 

Joonis 31: Puuetega inimeste arv Vara vallas aastatel 2012 ja 2013 

Allikas: Vara vallavalitsus 
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5.4 Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta 

 

Toimetulekutoetus on riiklik sissetulekust sõltuv toetus, mida maksab kohalik 

omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiiri 

suuruses sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud sätete alusel. Õigus 

toimetulekutoetust saada on üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek 

pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.  

 

Aastal 2012 maksti toimetulekutoetust Vara vallas 57 593,8 eurot, mis on võrreldes 

2009. aasta summaga (28 003,5 eurot) märkimisväärselt suurem (Allikas: Eesti 

Statistikaameti piirkondlik portaal). All olevas joonises on näidatud erinevust 

väljamakstud toimetulekute ja makstud toimetulekutoetusi toimetulekupiiri tagamiseks 

vahel, mis viimastel aastatel on võrdsustunud. Aastal 2012 on väljamakstud toetused 

ületanud aga toetused, mis on makstud toimetulekupiiri tagamiseks. Samuti on näha, et 

mõlemad näitajad on järsult ning üsna palju tõusnud peale 2008. aastat, mil ühe rohkem 

peresid toimetulekutoetusi vajavad. 

 

 

Joonis 32: Toimetulekutoetused Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, SK42 

 

 

5.5 Sotsiaaltoetuste loetelu 

 

(1) Sissetulekust sõltuvad toetused: 

1) riiklik toimetulekutoetus 

2) toitlustustoetus (kõigile Vara Põhikooli õpilastele kindlustatakse tasuta koolilõuna, 
mis finantseeritakse riiklikust koolilõuna toetusest ja valla eelarvest) 

3) täiskasvanute ravimite ja abivahendite toetus (Täiskasvanute ravimite ja 
abivahendite toetust võimaldatakse täiskasvanud abivajajale, kui perekonna 
kuusissetulek, arvestamata riiklikku toimetulekutoetust, ühe perekonnaliikme kohta on 
alla 250 euro) 

4) hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus 

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

Välja makstud toimetulekutoetused 8,88 12,27 12,53 10,93 11,82 19,24 18,09 11,7 9,84 14,25 23,97 28 30,65

Välja makstud toimetulekutoetused
toimetulekupiiri tagamiseks

8,88 12,27 8,12 10,93 10,8 13,36 11,12 8,95 8,31 13,29 23,97 28 25,59
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5) vältimatu sotsiaalabi 

 

(2) Sissetulekust sõltumatud toetused: 

1) sünnitoetus 

2) matusetoetus 

3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 

4) koolilõputoetus 

5) jõulutoetus 

6) suure pere toetus 

7) laste ravimite ja abivahendite toetus 

8) puudega inimese igakvartaalne toetus 

9) hooldajatoetus 

10) vanuri tähtpäeva toetus 

11) koolitranspordi toetus 

12) huvihariduse sõidutoetus 

13) kriisitoetus 

 

Täpsemalt eelmainitud toetuste taotlemisest ning korrast on kättesaadav Vara valla 

koduleheküljel (www.varavald.ee): Vara vald Õigusaktid Volikogu määrused

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Vara vallas 

 

 

Kogu Vara valla eelarvest on aastal 2012 sotsiaalse kaitse kuludesse arvestatud 186,1 

tuhat eurot, mis moodustab ligikaudu 8% kogu valla eelarvest.  

 

Joonis 33: Sotsiaalne kaitse Vara valla eelarves aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti piirkondlik portaal 
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5.6 Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

 

Sotsiaalteenused on kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavad erinevad 

teenused, mis parandavad inimeste toimetulekut.  

 

Elanike sotsiaalhoolekande ja sotsiaalse kaitse küsimustega Vara vallas tegelevad Vara 

Vallavolikogu, Vara Vallavolikogu sotsiaalkomisjon, Vara Vallavalitsus, sotsiaalnõunik, 

Koosa piirkonnas registripidaja, Välgi piirkonna hooldustöötaja, Vara piirkonna 

hooldustöötaja. 

 

Vara valla ainus sotsiaalasutus on Välgi Päevakeskus. Samuti on abivajajatele vallas ka 

sotsiaalkorterid. 

 

Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajajale isikule järjestatud teenuste süsteemi 

põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise 

teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust 

kasutama. Vara valla elanikele võimaldatakse tasuta või soodustusega järgmisi 

sotsiaalteenuseid: 

 

1. Sotsiaalnõustamine – isikule vajalikku teavet annavad eelkõige sotsiaalnõunik ja 

Koosa piirkonnas registripidaja, vallas kehtivatest sotsiaalvaldkonna dokumentidest 

saab teavet ka Välgi piirkonna hooldustöötajalt. 

2. Koduteenused – teenuste osutamise ja vahendamisega tegelevad piirkondade 

hooldustöötajad, seda kasutavad üksi jäänud eakad või puudega isikud, kellel puuduvad 

Perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega 

isikud ei ole suutelised isikule hooldust tagama. 

3. Eluasemeteenus – Vallavolikogu otsusega on sotsiaaleluruumina kasutusel valla 

elamispind Koosal maja 19 korterid 16 ja 17 kogupinnaga 101m2, kus osutatakse 

eluasemeteenust kriisisituatsiooni sattunud emadele lastega ning Koosal maja 2 korter 7 

kogupinnaga 63m2, kus osutatakse eluasemeteenust üksikutele meestele. Varal maja 7 

korter 8 kogupinnaga 70m2 osutatakse eluasemeteenust neljale puudega isikule.  

4. Varjupaigateenus on ajutise abi osutamine vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele, ohtu 

sattunud lastele ja naistele, mida osutatakse Tartu linna turvakodudes ning on tasuline. 

5. Transporditeenust osutatakse kõrvalabi vajavale puudega inimesele, vanadus- ja 

töövõimetuspensionärile, puudega lapsele koos saatjaga, kes erivajaduste või sotsiaalse 

olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline sõitma iseseisvalt ravi-, 

meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse, abivahendit väljastavasse 

asutusse või lähimasse toidu- ja esmatarbekaupu müüvasse kauplusse. 

6. Tasuta õpilasliini bussisõiduteenust võimaldatakse valla bussiga ning 

ühistranspordiliinidel AS Tarbus maksekaardiga põhi- või keskharidust omandavatele 

õpilastele. 
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7. Hooldekoduteenus on osaliselt valla poolt finantseeritav valla registris olevatele 

isikutele, kes erivajaduse või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt toime 

tulema, sest nad vajavad ööpäevaringselt hooldamist ja abistamist ning nende 

toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. 

Hooldekodusse suunamise, lepingute sõlmimise ja hooldekodu teenuse eest tasumise 

täpsema korra kehtestab vallavolikogu. 

 

Antud valdkonna reguleerimiseks on Vara vallas vastu võetud vallavalitsuse määrus 

„Sotsiaalteenuste võimaldamise üldine kord“ (12. mai 2009 nr 16). 

 

Täpsemalt toetuste korra ja taotlemise kohta on üleval Vara valla kodulehel 

www.varavald.ee : Vara vald Õigusaktid Volikogu määrused Sotsiaalteenuste 

võimaldamise üldine kord Vara vallas  

 

 

Põhiprobleemid: 

 

-Tööpuudus. 

-Elanikkonna maksejõuetus peamiselt keskustes (kommunaalteenuste võlad). 

-Kooli passiivsus, vähene sidusus kogukonnaga. 

-Alkoholism. 

-Lapsevanemate apaatne suhtumine lastega tegelemisse keskustes. 

-Koolikohustuse mittetäitmine. 

-Õpitud abitus. 

-Halb bussiühendus hajaasustusega piirkondades. 

-Riigi funktsioonide täitmise jätkuv suunamine omavalitsustele. 

-Vaba aja veetmise võimaluste vähene mitmekesisus. 

-Narkomaania levik. 

-Elanike tervise halvenemine. 

-Sotsiaalelamufondi jätkuv halvenemine. 

 

Allikas: Vara valla arengukava 2011-2020 
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 6. KAASATUS KOGUKONNA TEGEVUSTESSE 
 

6. 1 Kogukonna motivaatorid ja elanike kaasamine 

 

MOTIVAATORID: 

Kogukonna motivaatorina võib Vara vallas välja tuua iga aastase vallakodanike 

tunnustamise Vabariigi aastapäeva aktusel, mille raames vallakodanikud ise kandidaate 

esitada saavad. Näiteks on tunnustusi jagatud järgnevates valdkondades: alushariduse 

edendamine, Vara valla parim doonor, pikaajaline aktiivne tegevus Vara Maanaiste 

Seltsis; aktiivne tegevus kultuurielu edendamisel; aktiivne ühiskondlik tegevus valla 

ürituste korraldamisel; aktiivne ühiskondlik tegevus; aktiivne ja tegus Vara valla noor. 

 

ELANIKE KAASAMINE:  

Elanike kaasamine ning vaba aja tegevuse planeerimine on delegeeritud erinevatele 

Vara vallas tegutsevatele MTÜdele ja seltsingutele 

 

Vara vallas tegutseb aastal 2013 Septembri seisuga alljärgnevad vabaühendused: 

• MTÜ Koosa Noorteklubi 

• MTÜ Koosa Küla Arendusselts 

• MTÜ Vara Maanaiste selts 

• MTÜ Alajõe külaselts 

• MTÜ Välgi Külaselts 

• MTÜ Vara Valla Lastekaitseühing 

• MTÜ Vara Kooli Sõprade Selts 

• Vara Noortekeskus 

• SA Vara Sport 

• MTÜ Vara Rahvatantsurühm Kiljak 

• MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök 

• MTÜ Vabade Kodanike Ühendus 
• Jahiselts BUBO 
• MTÜ Kodukant Vara 
• Kuusiku Külaselts 
• Külmanõmme selts 
• Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

Vara Brigitta Kogudus 
• MTÜ Vara Cup 
• MTÜ Luha 
• Vara Motobaas 
• MTÜ Välgi Arendusselts 

 

 

 

7. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

7.1 Laste arv omavalitsuses 

Antud indikaator annab teavet vajalikeks investeeringuteks lähemas ja kaugemas 

perspektiivis. 

Nii nagu sündide ja elanike arv, on ka Vara valla laste (kuni 19 aastased) arv aastate 

lõikes vähenemas. 2013. aasta 1. jaanuari seisuga elab Vara vallas 456 noort, kellest 

ülekaalus on 10-14 aastased (123 last) ning vanusegrupile järgneb kohe 5-9 aastased 

(120). Kõige vähem on aga vallas just 1-4 aastaseid lapsi, täpsemalt 98.  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1-4a 106 102 97 114 112 123 131 135 129 110 110 95 111 98

5-9a 129 108 124 110 114 107 100 106 123 123 120 120 134 120

10-14a 167 171 150 149 145 126 111 121 108 111 111 101 120 123

15-19a 146 144 156 161 168 156 166 149 154 146 126 115 118 115

KOKKU: 548 525 527 534 539 512 508 511 514 490 467 431 483 456
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Laste arv Vara vallas (2000-2013)

Joonis 34: Laste arv Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, RV0282 

 

 

7.2 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

 

Bussijaamad on mõlemas valla suuremas keskuses rajatud asulasse sisse ning rajatud on 

Vara külla kergliiklustee bussijaamast kooli ning poodi ning samuti ka ülekäigurada 

kiirusepiiranguga kooli ees. Rajatud on uus liiklusõppeväljak ning renoveeritud Vara 

Põhikool koos uue spordihoonega. Likvideeritud on aegamööda mitmeid ohtlikke 

kanalisatsiooniauke. Ohtlikke avalikke ligipääsetavaid hooneid ei esine.  

 

Ohtlikest veekogudest võib välja tuua kooli vahetus läheduses asuva tiigi. 

 

 

7.3 Laste arv haridusasutustes 

 

Vara vallas töötab kaks eesti õppe- ja kasvatuskeelega eelkooliealistele suunatud 

munitsipaalõppeasutust – Vara Lasteaed ja Koosa Lasteaed. Kooliharidust Vara vallas 

pakub 9. klassiline Vara Põhikool. Vara valla lasteaedades on 2013. aastal kokku 89 last 

ning Põhikoolis õpib 2012. aasta seisuga 107 õpilast.  

 

Õpilaste arv koolis on aastate jooksul üsna palju langenud, 10. aasta jooksul lausa 53 

õpilase võrra ehk umbes ühe kolmandiku võrra. Laste arv lasteaedades on aga hoopis 

tõusnud ning alates 2009. aastast on seetõttu juurde tehtud Vara lasteaeda ka kolmas 

rühm.  
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Joonis 35: Laste arv Vara Põhikoolis ja Vara valla lasteaedades aastate lõikes (2000-2012) 

Allikas: Vara valla lasteaiad ja kool 

 

Väljaspool Vara valda õppijad 01. sept 2013 seisuga:  
• põhihariduse omandajaid algharidus (1.-6. kl) 67 õpilast, 
• põhiharidus (7.-9. kl) 40 õpilast 
• KOKKU: 107 
 
Neist: 
• erivajadusega laste koolid 17 õpilast 
• vene õppekeelega kool 11 õpilast 
• Tartu linna (tava) koolid 17 õpilast 
• Alatskivi keskkoolis 46 õpilast 

 

Allikas: Vara vallavalitsus 

 

 

7.4 Tervist edendavad lasteaiad 

 

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühendunud 

lasteaedadest, kes lähtuvad oma töös tervist edendava lasteaia põhimõtetest, on nõus 

ellu viima Tervist Edendavate Lasteaedade missiooni ning täitma võrgustikuga liitunud 

asutuste kohustusi.   

 

Tervist edendavate lasteaedade missioon on liita koolieelses eas olevate lastega 

tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse 

arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele ja nende tegevuste kaudu tagada 

lastele ning kogu töökollektiivile parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis. 

 

Koosa lasteaed on antud võrgustikuga liitunud 2011. aastal ning Vara lasteaed on 

tegemas viimaseid toiminguid, et samuti liituda.  

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

Lasteaedades 70 78 77 74 78 79 83 84 85 98 88 90 95

Üldhariduskoolides 157 164 160 149 132 116 117 105 109 108 104 104 107
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7.5 Tervist edendavad koolid 

 

Tervist Edendavate Koolide liikumise eesmärgiks on edendada koolides ja ka 

paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist 

keskkonda.   

 

Tervist Edendavate Koolide liikumise ideoloogia toetab terviseteadlikkuse tõusu ning 

tervisliku eluviisi kujunemist. Tervist edendavate koolide tegevus toetub koostöö ja -

tegemise printsiibil füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise eesmärgil. 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. 

 

Antud võrgustikku kuulub ka Vara põhikool.  

 

 

7.6 Kooli/lasteaia terviseteenuse olemasolu 

 

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

sotsiaaltöötaja ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutuses. 

 

Vara Põhikool ning Koosa lasteaed kuulub riiklikku tervist edendavate 

koolide/lasteaedade võrgustikku ning nende juures tegutseb tervisenõukogu. Vara 

lasteaed on liitumas samuti TEL võrgustikuga ning praeguseks on olnud kaasatud 

tervisedenduslikele koolitustele ning ennetusele suunatud programmide elluviimisele. 

 

 

Lastekaitsealaseks tööks Vara vallas eraldi ametnikku pole, see on sotsiaalnõuniku ja 

Koosa piirkonnas registripidaja ametiülesannetes. Vara vald on SA Peipsiveere 

Hooldusravikeskuse osanik.  

 

Vara Lasteaia terviseteenuste olemasolu:  

Vara Lasteaias ei ole tervishoiutöötajat (kunagi oli 0,25 kohaga, kuid leiti, et see ei ole 

vajalik), sest saadakse hakkama kohaliku velskri kaudu. Laste päid kontrollib õpetaja ja 

kui haigus tuleb päevapeale, siis tegutseb ikkagi õpetaja ise. Kui silmas pidada 

igapäevast terviseedendust (abiks ja toeks õpetajale ja tervisemeeskonnale) siis leitakse, 

et seda oleks tulevikus vaja.  

Logopeed, kes teeb häälikuanalüüsi ja vajadusel nõustab lapsevanemat ja abistab 

õpetajat,  on majas 2 korda nädalas. Muude sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
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soovitatakse lapsevanemal pöörduda valla sotsiaaltöötaja poole või teavitab lasteaia 

töötaja ise mõne lapse kodusest olukorrast valla sotsiaaltöötajat.  

Liikumisõpetajat eraldi ei ole. On muusika- ja rütmiline liikumine 0,5 kohta 2 korda 

nädalas. Lisaks sellele on kord nädalas spordiring.  

Psühholoogi (nõustamine) ei ole, kuid tuntakse tugevalt selle vajadust, mis võiks olla 

lasteaedade ja kooliga mitme peale või isegi kogu valla peale.  

 

Koosa lasteaia terviseteenuse olemasolu:  

Koosa Lasteaias töötab logopeed 0,5 kohaga, kes jõuab teenindada 14-15 kõneravi 

vajavat last. Sel aastal (2013) on lasteaia nimekirjas 36 last ning logopeedilist abi 

vajavaid on 13 + 1 erivajadustega laps. Leitakse, et logopeedi abi on piisav.  

Tervishoiutöötajat ei ole lasteaias juba 3 aastat ning leitakse, et seda eraldi ei ole ka vaja, 

saadakse oma jõududega hakkama. Koosa lasteaed on tervistedendav lasteaed, mille 

raames on loodud ka oma tervisemeeskond, kes tegeleb aktiivselt kõigega. Sotsiaalse 

taustaga probleemid lahendab samuti valla sotsiaaltöötaja, kelle kabinet asub lasteaiaga 

samas majas, nii et kõik saab lahendatud kohapeal. Koosa lasteaias tegutseb lisaks ka 

spordiring ning korraldatakse regulaarseid kihelkonna spordipäevi.  

 

Koosa lasteaed osaleb maakondlikel tervisespordipäevadel ning RMK poolt pakutavatel 

tasuta õppepäevadel 2 korda aastas. Samuti külastatakse kaks korda aastas Vanemuise 

teatrit ja Liivi muuseumi ning korraldatakse sügiseti Mihklipäeva laata.  

Lastevanematele on korraldatud koolitusi ja infopäevi laste tervisest, kooliks 

ettevalmistusest, tervislikust toitumisest. 

Tervistedendava lasteaiana planeeritavad terviseüritused õppeaastaks: 

• Spordipäev sügisel ja kevadel 

• Õuna-, sibula- ja porgandinädal 
septembris 

• Leiva- ja piimanädal oktoobris 

• Helkuripäev ja autovabapäev 
novembris 

• Salatikonkursid lastele ja vanematele 

• Tervisealane viktoriin lastevanematele 
jaanuaris 

• Talispordinädal ja rahvusroogadenädal 
veebruaris 

• Südamenädal aprillis 

• Matkapäev koos laste ja 
lastevanematega mais 
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Vara põhikooli terviseteenuste olemasolu:  

• psühholoog – ei ole 
• logopeed - täiskohaga 
• tervishoiutöötaja - 7 tundi nädalas 
• sotsiaalpedagoog: 0,5 kohaga 
• liikumisõpetaja - kehalise kasvatus vastavalt tunniplaanile ja lisaks spordiringid 

 

7.7 Toitlustus haridusasutustes 

• Sööjate osakaal 107 õpilasest ei käi söömas 1 õpilane 
• Koolitoidu ja -söökla vastavus riiklikele nõuetele: üldjoontes vastab, kuid 

pikapäevarühmas osalevad lapsed ei saa teistkorda päevas süüa. 
• Kohaliku omavalitsuse initsiatiiv koolitoidu ja –sööklate hindamisel ja 

tunnustamisel:  
- uuendada kooli söökla seadmeid, et saaks pakkuda uudsemal tehnoloogial 

põhinevaid tervislikke toite 
- ametlikku hindamist ei ole toimunud, on piirdutud suuliste hinnangutega 

• „Piimanina” programmis osalemine: osaleme Euroopa Liidu toiduprogrammides 

Koolipiim ja Koolipuuvili 

•  „Parim koolisöökla“ konkursil osalemine: ei ole osalenud. 

 

7.8 Alaealiste süütegude arv 

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

planeerida sekkumisi ning teenuseid. 

Alaealiste väär-ja kuritegude arv aastate lõikes on olnud üsna kõikuv ning kõige kõrgem 

on arv olnud just majanduslanguse aastatel. 2012. aastal pandi alaealiste poolt toime 29 

väärtegu (16 võrra rohkem kui aastal 2011) ning 2 süütegu (viie võrra vähem kui aastal 

2011).  
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Joonis 36: Alaealiste väär-ja kuriteod Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

 

7.9 Laste ja noortega tegelevad asutused 

 

Vara vallas põhilisteks noortega tegelevateks asutusteks on kaks noortekeskust, millest 

üks asub Vara külas (Vara Noortekeskus) ning teine Koosa külas (Koosa Noorteklubi). 

Nimetatud keskustes luuakse võimalused 7-26 aastastele noortele kooli-, kodu- ja 

töövälisel ajal enese arenduseks ning läbi erinevate tegevuste aktiviseeritakse noori 

omavahelisele suhtlemisele, omaalgatusele ning kogukonna elust osa võtmisele.  

 

Koosa külas on sportimisvõimalusteks ning erinevateks üritusteks avatud Koosa 

Mängude Maja koos värskelt renoveeritud spordiväljakuga. Koosa Mängude Majas 

tegutseb korvpalliring ning suvel ka jalgpalliring, võimalus on kasutada jõusaali 

(tasuline) ning sportmängude saali (kasutamine tasuta). 

  

Vara külas on nüüdseks avatud Kogukonnakeskus koos uue spordihoonega, kus noortel 

on võimalus oma vaba aega sisustada. Avatud on jõusaal (tasuline) ning võimalus 

kasutada võimlat erinevate võistluste ja spordipäevade korraldamiseks. Regulaarselt 

saab osa võtta tantsutrennidest ning erinevatest spordiringidest. 

 

Samuti on avatud nii Varal, Koosal kui ka Välgis raamatukogu, mille lugejate arv kokku 

aastal 2012 oli 981.  

 

Mitmeid erinevaid tegevusi pakuvad noortele lisaks ka Vara Põhikool ning lasteaiad.  

Vara Põhikoolis tegutsevad järgmised huviringid: 

• Mudilaskoor (suunatud 1.-5. kl õpilastele) - 2 korda nädalas 

• Ansamblilaul (suunatud 4.-8. kl õpilastele) – üks kord nädalas (2 tundi järjest) 

• Kodutütred (suunatud 3.-8. kl õpilastele) – üks kord nädalas 

4 2 3
7

2 4 3

10

2

10
7

2
7

28 26

36

26 26

43

27 28

13

29

0

10

20

30

40

50

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

Alaealiste väär-ja kuriteod aastate lõikes

Kuriteod Väärteod



36 

 

• Loodusring (suunatud 1.-5. kl õpilastele) – üks kord nädalas 

• Poiste käsitöö (suunatud 2.-7. kl õpilastele) – üks kord nädalas (2 tundi järjest) 

• Arvutiring (suunatud 6. kl õpilastele) – üks kord nädalas 

• Inglise keel (suunatud 2. kl õpilastele) – üks kord nädalas 

• Nuputaring (suunatud 1-4. kl õpilastele) – üks kord nädalas 

 

 

7.10 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 

kättesaadavust 

• koolitoit (kas tasuline, tasuta, osaliselt tasuline) - tasuta kõikidele õpilastele 

• koolitransport on valla poolt organiseeritud 

• lasteaia kohad – on piisavalt, järjekorda ei ole 

• lasteaiaga seotud kulud lapsevanemale – kehtestatud õppevahendite maks ja 

toitlustusmaks.  

• pikapäevarühmad – koolis on töös pikapäevarühm 

• õpilasmaleva rühmad (osalejate arv) – kohalikul tasandil on korraldatud  

projektlaager: „Viies veerand Vara vallas“ ning noortel on võimalus osaleda 

Alatskivi õpilasmaleva rühmas (ka mujal) 

• alushariduses õppekavavälised tegevused – lasteaedades on töös spordiringid, 

korraldatakse tervisepäevi jms (täpsemalt ülal) 

• laste ja noortega seotud erinevad nõustamised, mis on kohaliku omavalitsuse 

elanikele kättesaadavad – kooli ja lasteaedade kaudu on korraldatud 

lastevanematele erinevaid koolitusi, perenõustamine, psühholoogid jms. Enamus 

nõustamisteenused on siiski kättesaadavad Tartus 

• ujumisõpetus – on koostatud projektipõhiseid ujumisõpetusi lisaks 

kooliprogrammile, mis on rahastatud riigi poolt 

• Omavalitsuse poolt on finantseeritud spordivaldkonna koordinaator 

• kooliminevate laste toetused – oma kooli ja piirkondlikku vene kooli minevad 

lapsed saavad koolitoetust 

• Raamatukogud korraldavad koolitusi nii kultuuri kui ka tervisedenduse teemadel 

• Noortele korraldatakse tervisealaseid koolitusi nii Vara Noortekeskuses kui ka 

Koosa Noorteklubis 

• Olemas on ka Koosal saunateenus  

• Varal ja Koosal tasuta Wifi  
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Liiklusõnnetustes hukkunute arv 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Liiklusõnnetustes vigastatute arv 3 1 4 6 9 5 11 3 6 4 2 4 0

Inimkannatanutega

liiklusõnnetused KOKKU
3 1 4 5 7 3 5 3 2 4 2 3 0

sh. jalakäija või jalgratturiga 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
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Liiklusõnnetused Vara vallas aastate lõikes (2000-2012)

8. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

 

8.1 Transport ja teedevõrk 

Vara vallas on ca 120 km kohalikke teid, mis peaksid perspektiivis olema avalikus 

kasutuses. Arengukava koostamise ajal käib erateede avalikku kasutusse arvamise 

lepingute sõlmimine. Maa omandivormilt jagunevad avalikus kasutuses olevad või 

avalikku kasutusse määratavad teed valdavalt eraomandis oleval maal või reformimata 

riigimaal. KOV-le kuuluval maal paiknevate teede osakaal on arengukava koostamise 

hetkel tühine. Valda läbiv riigimaanteede võrk on suhteliselt hea, probleemiks on 

kruuskattega teed Välgi ja Tähemaa piirkonnas, mis vajaksid tolmuvaba katet. 

Allikas: Vara valla arengukava 2011-2020 

 

8.2 Liiklusõnnetused 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on Vara vallas aastate lõikes vähenemas, 2012. 

aastal jäi see viimase 10 aasta jooksul esimest korda ka nulli. Viimase viie aasta jooksul 

ei ole toimunud (e registreeritud) ühtegi kannatanutega liiklusõnnetust jalakäijate ega 

ka jalgratturitega.  

Joonis 37: Liiklusõnnetused Vara vallas aastate lõikes (2000-2012) 

Allikas: Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, LO02 

 

 

Vaadates liiklusõnnetustes hukkunute arvu on näha, et ka see on olnud enamus aastatel 

null – viimase 10 aasta jooksul on kokku hukkunud Vara vallas liiklusõnnetustes 4 

inimest. Vähenenud on ka liiklusõnnetustes vigastatute arv. 
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8.3 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad kauplused 

Vara külas on üks pood ja baar alkoholimüügi loaga, Koosal kaks poodi alkoholimüügi 

loaga. Kohalik alkoholipoliitika puudub ning see on tõsine probleem. Järelevalve õhtusel 

ajal puudub. 

Vara valla arengukavas on ühe nõrkusena välja toodud alkoholismi probleem ning selle 

levik ka noorte seas. Antud probleem on kajastatud mitmetes eluvaldkondades, nii 

tervishoius, noorsootöös kui ka avalikus korras. Antud probleemi leevendamiseks on 

arengukava seadnud alljärgnevad eesmärgid ning kavandatavad ülesanded: 

- Arendada ennetustegevust ning eelkõige just noorte seas 

- Laste õigete väärtushinnangute väljakujunemisele kaasaaitamine 

- Alternatiivsete tegevuste arendamine noortele, noorte hõivatuse suurendamine 

vabal ajal (huvitegevus, treeningud, laagrid jms) 

- Rakendada varajase sekkumise metoodikaid noorte tervistkahjustavate 

eluviiside ennetamiseks 

- Alkoholimüügipiirangu range järgimine;  

- Alaealiste liikumispiirangu järgimine;  

- Keskasulate valgustatuse tagamine 

 

8.4 Kuritegevus 

Politsei poolt registreeritud kuritegude arv Vara vallas on olnud aastate lõikes üsnagi 

kõikuv, kui võrrelda viimast kahte aastat, siis on nii varguste kui ka kehalise 

väärkohtlemiste arv aastal 2012 väiksem. 2012. aastal oli registreeritud kuritegevuste 

arv kokku 45.  

 

Joonis 38: Kuritegevus Vara vallas aastatel 2008-2012 

Allikas: Justiitsministeeriumi aastaülevaated (http://www.just.ee/30140) 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Kuritegude arv 48 51 33 59 45

Varguste arv 21 17 15 23 21

Kehalise väärkohtlemise juhtude
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Võrreldes kuritegude arvu 1000 elaniku kohta teistes Tartu maakonna valdades, on 

näha, et Vara valla näitajad on üsnagi kõrged. Kuritegude arv 1000 elaniku kohta on 

Vara vallas suurem lausa 15-s Tartu maakonna 21.-st vallast/linnast. 

 
Joonis 39: Kuriteod Tartu maakonna valdades ja linnades aastal 2012 

Allikas: Justiitsministeeriumi aastaülevaated (http://www.just.ee/30140) 

 

 

8.5 Tulekahjud 

 

Registreeritud tulekahjude arv Vara vallas on viimase 10 aasta jooksul märkimisväärselt 

langenud. Kui aastal 2002 registreeriti 44 juhtumit, siis aastaks 2012 on see langenud 16 

juhtumile. Kõige parem on olukord olnud 2010. aastal, mil registreeriti 8 juhtumit.  

 
Joonis 40: Tulekahjude arv Vara vallas aastate lõikes 

Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas, JS45 

 

 

 

 

 

 

 

19,67
16,57

21,78

14,41
19,75

25,8325,58

16,83

28,99
24,23

13,3
17,32

38,1

25,15
20,26

12,98 15,2 14,74

24,35

17,45
12,65

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Kuriteod Tartu maakonna valdades aastal 2012

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

Tulekahjude arv 24 12 44 18 25 20 36 28 22 9 8 13 16

0

10

20

30

40

50

Tulekahjude arv Vara vallas aastate lõikes (2000-2012)



40 

 

9. TERVISLIK ELUVIIS 
 

 

9.1 Tervisealase teabe kättesaadavus 

 

Tervisedenduse teemaga tegeleb Vara vallavolikogu tervisedenduse- ja spordikomisjon. 

Koostööd tehakse Tartumaa tervisetoaga, kus on võimalik saada erinevaid infomaterjale, 

voldikuid ning infot maakondlike terviseteemaliste ürituste kohta.  

 

Infot saab perearstilt ning pereõelt ning samuti ka valla infolehest. Erinevate 

terviseteemade materjalid on lisaks kättesaadavad valla kolmes raamatukogus. 

 

Infot levitatakse läbi Tervist edendava kooli ja ka lasteaia, kes võtavad osa iga-aastasest 

„Südamenädala“ korraldamisest. 

 

Kuni 2009. aastani ilmus Vallalehes terviseteabe levitamiseks „Terviseveerg“, mis 

viimastel aastatel terviseveeruna ei ilmu, vaid infot edastatakse üksikute artiklitena. 

Aastal 2012 ilmusid valla lehes järgnevad artiklid ohutuse ja terviseteemadel: 

- "Tervisenädal Vara Põhikoolis 5.-9. märts 2012  

- üleskutse "Tulge verd loovutama" 

- "Terviseteemaline viktoriin" 

- "Vara vallavalitsus palub teada anda ohtlikest või katmata kaevudest"  

- "Vara kooli tervisenädal "Hoolin Endast!",  

- "Tervisliku toidu valmistamine",  

- "Tule koos perega liikumispäevale "Sinu sammud loevad", 

- "Tervisepäev Tartus",  

- "Kuidas püsida vormis kõrge eani!",  

- "Tule tervisesporti tegema!",  

- meeldetuletus "Päästeamet tuletan meelde! Kulupõletamine on keelatud!" 

- "Liikluskasvatuse õppeväljak Varal" 

 

Terviseteemade valdkonnad on pigem ühekülgsed ning rõhku pole pööratud mitmetele 

olulistele teemadele nagu alkohol ja alkoholipoliitika, narkootikumid, seksuaaltervis jne.  

 

 

9.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 

 

Tervislikku eluviisi toetavaid regulaarseid üritusi, mis on suunatud kogu valla elanikele 

on väga vähe. Enamasti tegeleb ürituste korraldamisega iga asutus eraldi (lasteaiad ja 

koolid suunatuna oma lastele). Valla piires saab välja tuua vaid ühe ürituse - regulaarsed 

kepikõnni päevad.  
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10. TERVISETEENUSED 
 

10.1 Tervishoiuteenused 

 

Arstiabi pakkuvad asutused Vara vallas on järgmised: 

- Koosa Perearstikabinet OÜ (perearst ja ämmaemand). Kolmapäeviti vastuvõtt 

Vara külas 

- Koosa Hambaravi OÜ  

- Vara velskripunkt  

- Välgi Tervisetuba  

- Kallaste haruapteek Koosal 

 

Terviseteenused on üsna hästi kättesaadavad. 

 

 

10.2 Nõustamisteenused 

 

Nõustamisteenuseid (seksuaalnõustamine ja toitumisalane nõustamine) on osutanud 

Valla perearsti õde, kuid täpne statistika teemade ja nõustatute arvu kohta puudub. 

Enamus nõustamisteenused on kättesaadavad Tartus ning abivajajaid suunatakse sinna. 
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KOKKUVÕTE 
 

Valla elukeskkonna kujunemisel mängib elanike tervis väga suurt rolli. Seda mõjutavad 

mitmed erinevad näitajad alates majanduslikest ja sotsiaalsetest lõpetades piirkonnas 

tajutava turvalisusega. Terviseprofiil ning erinevate indikaatorite kaardistamine on 

esimene samm probleemide lahendamise suunas – see on teadvustamise faas, millele 

peab järgnema ka lahenduste ning võimalike tervist parandavate tegurite 

väljatöötamine.  

Vara vald on Tartu maakonnas küll pindalalt kõige suurem vald, kuid rahvaarvult jääb 

pigem keskele. Nii on ka enamike indikaatoritega – mitmetes valdkondades oleme 

keskmised, kuid on ka neid, kus jääme kõvasti alla Tartu maakonna keskmisele ning 

leidub ka näitajaid, kus oleme paremas nimekirjas.  

Selgelt tuleb Terviseprofiilis välja fakt, et majanduslanguse tagajärjed on aina enam 

leevendumas ning mitmed majanduslikud näitajad on taaskord tõusnud 2008. aasta 

tipphetkeni.  

Positiivsena võib välja tuua demograafilise tööturusurveindeksi. Vara vald on üks 

vähestest koos linnale lähemate ja jõukamate valdadega (Ülenurme vald, Tartu vald, 

Luunja vald, Haaslava vald, Nõo vald), kus tööturusurveindeks on veel üle ühe. Samuti 

on vähenenud töötus ning tõusnud kuu keskmine brutotulu, mis jääb aga alla Tartu 

maakonna keskmisele. Vallas on endiselt paljud pered rahalistes raskustes, mida näitab 

välja makstud toimetulekutoetused toimetuleku piiri tagamiseks, mis on endiselt kõrge.  

Positiivsena võib välja tuua laste ja noortega tegelevad asutused, mis on vallas kahes 

keskuses - nii noortekeskused kui ka spordihooned ja kolm raamatukogu. (küsitav on 

aga siinkohal elanike endi aktiivsus, mille kohta statistika hetkel veel puudub). Samuti 

on valla elanikele kättesaadavad terviseteenused – perearst, ämmaemand ning 

hambaravi. 

Ka turvalisuse koha pealt on näitajad muutumas paremaks – vähenenud on nii 

kuritegude kui ka liiklusõnnetuste arv vallas. Võrreldes aga teiste valdadega, on näiteks 

kuritegude arv 1000 elaniku kohta siiski üsna suur. Samuti on üsna kõikuv ning suur ka 

alaealiste süütegude arv. 

Nii nagu kogu Eestile, on ka Vara vallale iseloomulik rahvastiku vähenemine ja 

vananemine. Eriti murettekitav on aga meie vallas inimeste väljaränne teistesse 

valdadesse ja isegi riikidesse, eriti just noorte hulgas. Kui loomulik iive Eesti puhul on 

näitamas languse vähenemist, siis Vara vallas on see pigem süvenemas. Positiivne on 

väike laste arvu tõus lasteaedades. 

Kindlasti tulevikus sekkumist vajava valdkonnana on Vara vallas alkoholipoliitika, mis 

hetkel täielikult puudub ning probleemid vallas aina süvenevad. 


