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Sissejuhatus
Paikkonna tervisedenduse valdkonna arendamisel Eestis on Tervise Arengu Instituudi
tegevussuunaks üle-eestilise maakondlike tervisedendajate võrgustiku arendamine,
maakondlike ja kohalike omavalitsuste tervisemeeskondade loomine, tervisedenduse
tõenduspõhise planeerimise edendamine.
Märjamaa valla esimese terviseprofiili koostamise eesmärgiks oli kaardistada valla
elanikkonna ja elukeskkonna olukord ning analüüsida ja tõlgendada saadud andmeid alates
aastast 2000 kuni 2013. Terviseprofiili koostamisel kasutati Statistikaameti, Tervise
Arengu

Instituudi,

Rahandusministeeriumi,

Sotsiaalkindlustusameti,
Haigekassa,

Maanteeameti,

Töötukassa,

Siseministeeriumi,

Tööinspektsiooni

ja

kohaliku

omavalitsuse andmebaasidest saadud arvulisi ja uuringutulemuste andmeid. Kuna andmed
pärinevad erinevatest allikatest, siis on need ära toodud nii rahvastikuregistris
registreeritud elukoha järgi kui ka maakonna näitajate järgi. Teatud näitajad võivad olla
mõjutatud, kuna inimese registreeritud elukoht ei pruugi vastata tegelikule. Profiil sisaldab
nii indikaatoreid kui ka teisi näitajaid, mida kirjeldatakse nii tekstina kui graafiliselt.
Esimeses peatükis on välja toodud valla rahvastiku üldandmed arvudes. Teises peatükis
antakse ülevaade valla elanikkonna tööturu situatsioonist, toimetulekust ja kogukonna
tegevusest. Kolmandas peatükis pööratakse tähelepanu laste ja noorte turvalisele ja
tervislikule arengule. Neljandas peatükis antakse ülevaate valla tervisliku elu-, õpi- ja
töökeskkonnast ning

kirjeldatakse ka paikkonna elukeskkonda, liikluskultuuri ja

turvalisust. Viiendas peatükis tuuakse välja Tervise Arengu Instituudi

2011. aastal

läbiviidud täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu tulemused. Kuues peatükk
kirjeldab, kuidas on elanikkonnale tagatud terviseteenuste kättesaadavus. Seitsmendas
peatükis on ära määratud tulevikueesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks vajalikud
tegevused.
Käesolev terviseprofiil peegeldab Märjamaa valla hetkeolukorda. Esmakordselt kogutud
andmed annavad kohalikule omavalitsusele võimaluse tegevuste planeerimiseks ja
kavandamiseks ning otsuste tegemiseks. Omavalitsustes tehtavate otsustega kujundatakse
elanikkonna igapäevane elukeskkond, mis omakorda kujundab elanikkonna eluviisi.
Kohaliku omavalitsuse eesmärgiks on kogu elukeskkonna arendamine, et elanikel oleks
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võimalused saada head haridust ja tasuvat tööd, elada turvalises elukeskkonnas ja pääseda
ligi vajalikele teenustele.
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1. ÜLDANDMED
1.1 Kohalik omavalitsus
1.1.1 Pindala
Märjamaa vald oma tänastes piirides moodustus haldusterritoriaalse reformi käigus 20.
oktoobril 2002. aastal, kui kohalike omavalitsuste volikogude valimiste käigus ühinesid
Loodna vald, Märjamaa alev ja endine Märjamaa vald. Märjamaa valla pindala on
871,62 km².
Kogu Märjamaa piirkond asub karstialal, mistõttu esineb madalamates paikades kevaditi
põhjavee tõusust tingitud üleujutusi. Piirkonna loodus on põhiosas kergelt lainjas paemaa:
loometsade ja karstialade maastik, lõunapiirkonnas savimaa jõeorgudega. Märjamaa kandis
on soid ja rabasid, karstinähtusi, loometsi ning viljakaid põllumaid. Loodusvaradest leidub
paasi, kruusa, liiva ja turvast. Üleriigilise tähtsusega on Orgita pae- ja dolomiidimaardla.
Pae peal kasvavad unikaalsed loometsad, millel vanust 100-200 aastat. Märjamaa vald
paikneb Rapla maakonnas kahel pool Tallinn-Pärnu maanteed ja ulatub Harjumaast
Pärnumaani. Vald piirneb Rapla (pindala 243,37 km²), Raikküla (pindala 224,20 km²),
Kehtna (pindala 507,30 km²) ja Vigala (pindala 269,81 km²) vallaga Rapla maakonnast;
Vändra (pindala 642,22 km²) ja Halinga (pindala 365,45 km²) vallaga Pärnu maakonnast;
Kullamaa (pindala 224,53 km²) ja Risti (pindala 167,84 km²) vallaga Lääne maakonnast
ning Nissi (pindala 264,92 km²) ja Kernu (pindala 174,70 km²) vallaga Harju maakonnast.
Siin ristuvad põhja-lõuna suunaline Tallinn-Pärnu-Ikla maantee (Via Baltica) ja ida-lääne
suunaline

Tartu-Paide-Märjamaa-Haapsalu

tee.

Maakonnakeskusse

Raplasse

on

Märjamaalt 30 km, Tallinna ja Pärnu 65 km ning Haapsallu ja Türile ligikaudu 80 km.

1.1.2 Asustustihedus
Valla asustuse tihedus ca 7,5 in/km². Suurel territooriumil on välja kujunenud kaheksa
erinevat piirkonda:


Haimre-Kasti piirkonda, mille keskne asula on Kasti küla, kuuluvad Nõmmeotsa,
Kõrtsuotsa, Rassiotsa, Suurküla, Paaduotsa, Mõisamaa, Moka, Alaküla, Jaaniveski,
Haimre, Metsküla, Metsaääre, Altküla, Lokuta, Kunsu ja Aruküla külad.



Laukna piirkonda, mille keskne asula on Laukna küla, kuuluvad Maidla, Soosalu,
Leevre ja Sooniste külad.
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Märjamaa piirkonda, mille keskus on Märjamaa alev, kuuluvad Orgita, Ringuta,
Päädeva, Vaimõisa, Rangu, Sõtke, Sõmeru ja Naistevalla külad.



Paeküla-Konuvere piirkonda, mille keskne asula on Paeküla küla, kuuluvad
Kaguvere, Tolli, Konuvere ja Kiilaspere külad.



Sipa piirkonda, mille keskne asula on Sipa küla, kuuluvad Mõraste, Männiku,
Kohatu, Loodna ja Vilta külad.



Teenuse piirkonda, mille keskne asula on Teenuse küla, kuuluvad Urevere ja
Luiste külad.



Valgu piirkonda, mille keskne asula on Valgu küla, kuuluvad Kangru, Vanamõisa,
Nääri, Paisumaa, Vana-Nurtu, Kohtru, Ojaäärse, Nurme, Nurtu-Nõlva, Inda, Kirna,
Veski, Käriselja, Sulu, Keskküla, Kilgi, Velisemõisa, Velise, Võeva, Velise-Nõlva,
Aravere, Mäliste ja Jõeääre külad.



Varbola piirkonda, mille keskne asula on Varbola küla, kuuluvad Lümandu, Purga,
Russalu, Koluta, Napanurga, Hiietse, Pajaka, Käbiküla, Lestima, Põlli, RisuSuurküla, Ohukotsu, Ülejõe külad.
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Vallas asub alev ja 82 küla, millest väikseimas asum on ühe elanikuga Koluta küla. Üle 50
% valla elanikest elab Märjamaa alevis ja selle vahetus läheduses (Orgita ja Rangu külas).
Elanike arvuga üle 100 inimese on Kasti, Laukna, Sipa, Teenuse, Valgu, Varbola ja Maidla
külad.
01.01.2013 seisuga on rahvastikregistri andmetel Rapla valla asustuse tihedus ca 37,0
in/km² (38 küla, 3 alevikku, 1 linn), Raikküla valla asustuse tihedus ca 4,83 in/km² (22
küla), Kehtna valla asustuse tihedus ca 8,5 in/km² (43 küla, 5 alevikku) ja Vigala asustuse
tihedus ca 4,3 in/km² (27 küla), Vändra valla asustuse tihedus ca 3,9 in/km² (43 küla) ja
Halinga valla asustuse tihedus ca 7,8 in/km² (43 küla, 1 alevik), Kullamaa valla asustuse
tihedus ca 4,9 in/km² (14 küla) ja Risti valla asustuse tihedus ca 4,8 in/km² (4 küla, 1
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alevik), Nissi valla asustuse tihedus ca 10,7 in/km² (17 küla, 2 alevikku) ja Kernu valla
asustuse tihedus ca 13,6 in/km² (17 küla).

1.1.3 Kohaliku omavalitsuse eelarvetulu ühe elaniku kohta

Joonis 1. Eelarvetulu ühe elaniku kohta. Allikas: Rahandusministeerium

1.1.4 Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta

Joonis 2. Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta. Allikas: Rahandusministeerium
1.1.5

Tervisespetsialisti ametikoha ja kohaliku tervisekomisjoni olemasolu
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Märjamaa Vallavolikogu 8.02.2013 sotsiaalkomisjoni protokolli nr 3 järgi otsustati toetada
ettepanekut algatada terviseprofiili koostamine. Pakuti välja juhtrühma kandidaadid.
Volikogu poolt eraldi tervisenõukogu moodustatud seni ei ole. Tervisenõukoja ülesandeid
täidab vallas vallavalitsuse ametnikest, volikogu liikmetest ja allasutuste töötajatest
koosnev

töögrupp.

Nimetatud

töögrupi

põhjal

on

kavas

lähiajal

moodustada

tervisenõukogu. Tervisespetsialisti ametikohta vallavalitsuse struktuuris ei ole.

1.2 Rahvastik
1.2.1 Keskmine rahvaarv

Joonis 3. Keskmine elanike arv Märjamaa vallas. Allikas: Statistikaamet

1.2.2 Rahvastiku soo- ja vanusejaotus
2013. aastal oli kuni 15-24. aastaste meeste ülekaal. Kõrgemas vanuses saavutavad
ülekaalu naised.
Tabel 1. Rahvastiku soo- ja vanusejaotus 1.01.2013. aasta seisuga. Allikas: Statistikaamet
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Tabel 2. Rahvaarv soo järgi 01.01.2003 ja 01.01.2013 seisuga. Allikas: Statistikaamet
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1.2.3. Elussündide arv

Joonis 4. Elussündide arv Märjamaa vallas. Allikas: Statistikaamet

1.2.4 Surmajuhtude arv
2012. aastal meeste surmajuhtude arv Märjamaa vallas kasvas, naiste surmajuhtude arv
langes.

Joonis 5. Surmajuhtude arv Märjamaa vallas. Allikas: Statistikaamet

1.2.5 Märjamaa valla loomuliku iibe kordaja
Loomulik iive Märjamaa vallas oli 2012. aastal negatiivne (-26 ): sündis 60 ja suri 86
inimest.
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Joonis 6. Loomulik iive Märjamaa vallas 2003-2012. Allikas: KOV

Joonis 7. Loomuliku iibe kordaja Märjamaa vallas. Allikas: Statistikaamet

1.2.6 Demograafiline tööturusurve indeks
Aastatel 2000-2005 oli Märjamaa vallas tööturusurve indeks suurem ja võis prognoosida
tööjõu pakkumise suurenemist. Alates 2006-2012. aastast on Märjamaa vallas
tööturusurve indeks väiksem, mis näitab tööjõupuuduse tekkimise võimalust.

Tööjõu

pakkumist mõjutab ka piirkonnast välja- ja sisseränne, mida on keeruline prognoosida.

14

MÄRJAMAA VALLA TERVISEPROFIIL 2014

Joonis 8. Demograafiline tööturusurveindeks. Allikas: Statistikaamet

1.2.7 Rahvastiku rahvuslik jaotus
Kohaliku omavalitsuse andmete alusel on Märjamaa vallas ennast 01.01.2013 seisuga
määratlenud eestlasena 5925 elanikku.

Joonis 9. Rahvastiku jaotus. Allikas: KOV
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1.2.8 Sündimuse vanusekordaja
Sündimuse vanusekordaja on elussündide arv aastas ema vanuse järgi 1000 sama
vanuserühma naise kohta.

Joonis 10. Sündimuse vanuskordajad. Allikas: Tervise Arengu Instituut

1.2.9 Sisserände kordaja

Aasta

Sisseränne
Siseränne Välisränne

2003

227

0

2004

169

2

2005

190

4

2006

186

11

2007

147

8

2008

153

14

2009

182

15

2010

132

5

2011

138

12

2012

134

10
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1.2.10 Rändesaldo kordaja

Joonis 11. Rändesaldo kordaja. Allikas: Statistikaamet
1.2.11 Elanikkonna haridustase

Joonis 12. Elanikkonna haridustase. Allikas: Statistikaamet
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1.3 Rahvastiku terviseseisund
Haigekassa rahastatavad projektid on osa rahvastiku tervise arengukava tegevusest.
Haigekassa poolt rahastatavad haiguste ennetamise tegevused teostatakse Rahvastiku
Tervise Arengukava elluviimise osana

ja Haigekassa arengukava elluviimise osana.

Ravikindlustuse seaduse § 34 alusel toimub haiguste ennetamine sihtotstarbeliste
projektidena, mille raames pakutakse kindlustatutele ennetavaid tervishoiuteenuseid.
Haiguste ennetamine on aktiivne tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele,
toimimiseks on vajalik hea partneritevaheline (haigekassa, projekti juhtiv asutus, projektis
osalevad raviasutused, perearstid, meedia jne) koostöö, sihtrühma teadlik ja süsteemne
teavitamine ning kogu tegevusahela tõrgeteta toimimine.

1.3.1 Suremus vereringeelundite haigusse
Eesti Meditsiinistatistika andmetel on Eesti elanike peamiseks surma põhjuseks südameveresoonkonna haigused. Südame-veresoonkonna haiguste peamiseks riskiteguriks on
kõrgenenud vererõhk ning käitumuslikud riskitegurid nagu suitsetamine, vähene kehaline
aktiivsus, alkoholi liigtarbimine, soola ja küllastunud rasvade liigtarbimine, vähene puu –ja
juurviljade tarbimine, ülekaalulisus ning stress. Eesti Kardioloogia Instituudi uuringute
tulemused on näidanud, et igal kolmandal täiskasvanul on probleeme kõrgenenud
vererõhuga.

Joonis 13. Suremus vereringeelundite haigustesse Märjamaa vallas. Allikas: Tervise
Arengu Instituut
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2012. aastal käivitas Eesti Kardioloogide Selts südame veresoonkonna haiguste ennetamise
projekti. Projekti eesmärgiks on kõrge südame veresoonkonnahaiguse riskiga 30 -60
aastaste Eesti meeste ja naiste südame veresoonkonna haiguste riskitegurite vähendamine.
Projekti sihtrühmaks oli perearstide poolt eelnevalt uuritud kõrge südamehaiguste riskiga
mehed ja naised vanuses 30-60 aastat. Südamekabineti esmaseid vastuvõtte oli 4800. s.h.
vähemalt 60% uuritutest mehed. Projektis osales Rapla Maakonnahaigla südamekabinet
(http://www.haigekassa.ee).

1.3.2 Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse
Eesti elanike teisel kohal oleva surma põhjuseks on pahaloomulised kasvajad. Eesti
Vähiregistri andmetel on suurenenud aastas diagnoositavate vähijuhtude arv viimaste
aastakümnete jooksul Eestis pidevalt. Enne 75. eluaastat haigestub Eestis mõnda
pahaloomulisse kasvajasse iga 3. mees ja iga 5. naine. Sagedamad vähisurma põhjused
Eestis on kopsuvähk (21%), maovähk (12%) ja rinnavähk (7%). Pahaloomuliste kasvajate
riskifaktorid on suitsetamine (s.h. passiivne suitsetamine), kange alkoholi tarvitamine,
liigne küllastatud rasva tarbimine, vähene kiudainete ja juur- ja puuvilja tarbimine, vähene
kehaline aktiivsus, töökeskkond, stress ning liigne päikesekiirguse mõju.

Joonis 14. Suremus pahaloomulistesse kasvajatesse Märjamaa vallas. Allikas: Tervise
Arengu Instituut
2012. aastal käivitas Tervise Arengu Instituut ja SA Vähi Sõeluuringud “Rinnavähi
varajase avastamise projekt”. Sihtrühma suuruseks sõeluuringul 2012. aastal oli 34000
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ravikindlustatud 50-62 aastast naist, kellele ei ole eelneval aastal mammograafilist uuringut
tehtud. Kutsed saadeti 1949, 1951, 1952, 1956, 1958, 1960 ja 1962. aastal sündinud
naistele. Uuringute läbiviimiseks on rakendunud kutsete süsteem, mille eesmärgiks on teha
uuring võimalikult võrdselt kättesaadavaks. Mammograafiabussi abil osutati teenus Rapla
maakonnas.
2012. aastal viidi läbi ka emakakaelavähi varajase avastamise projekt. Planeeritud
uuringute sihtrühma suuruseks 2012. aastal oli 15000 naist vanuses 30-55aastat, kellele
teostati sõeluuringu raames günekotsütoloogiline rutiinuuring. Kutsed saadeti 1957, 1962,
1967, 1972, 1977 ja 1982 aastal sündinud ravikindlustust omavatele naistele, kellele ei ole
eelneval aastal PAP testi tehtud. Projekti raames teostas uuringuid ka Rapla
Maakonnahaigla (http://www.haigekassa.ee).

1.3.3 Suremus välispõhjustesse
Vigastuste ja mürgistuste tekkimise peamiseks põhjuseks on elanike riskiv, liiklus- ohtlik
ja vägivaldne käitumine, alkoholi liigtarvitamine, ohutusnõuete eiramine ning vähene
turvavahendite kasutamine. Vigastuste põhjused võivad tuleneda ka elu- ja töökeskkonnast
(nt. elamistingimused, sotsiaalmajanduslikud tegurid, teede olukord, töötingimuste ja
töövahendite turvalisus). Eesti laste surmapõhjuste hulgas on vigastused pidevalt püsinud
esikohal, moodustades umbes 50% kõigist surmapõhjustest. Samuti on vigastuste
esinemissagedus kõrge vanuritel, kõige sagedasem põhjus kukkumine. Kodus ja vabal ajal
vigastavad inimesed end kõige sagedamini. Lastega juhtuvad õnnetused on peamiselt
põhjustatud kas laste järelevalvetusest või puudulikust teabest/õpetusest ja vähestest
esmaabi osakusest. Vigastused on Eestis sagedaseks põhjuseks ka eluaegsele terviserikkele
- invaliidistumisele.
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Joonis 15. Suremus välispõhjustesse Märjamaa vallas. Allikas: Tervise Arengu Instituut
Eesti Reumaliit käivitas 2012. aastal kodu-ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste
ennetamiseks- osteoporoosi varase avastamise projekt. Projekti sihtrühma suuruseks 2012.
aastal oli 1000 pikaajalist (üle 6 kuu) glükokortikosteroidravi saanud patsienti vanuses üle
18 aasta, peamiselt reumaatilisi põletikulisi haigusi põdenud patsiendid. Projektis osalema
suunasid

patsiente

nende

raviarstid

(peamiselt

reumatoloogid)

või

perearstid

(http://www.haigekassa.ee).

1.3.4 Nakkushaigustesse haigestumus
Eesti on aastaid olnud kiireima HIV-i levikuga riike maailmas. Terviseameti andmetel on
HIV Eestis diagnoositud enam kui 8300 inimesel, kuid hinnanguliselt on nakatunuid kuni
12 000. Kui Eestis registreeritakse aastas 100 000 elaniku kohta umbes 40 uut HIV-juhtu,
siis

Euroopas

keskmiselt

kuus

uut

juhtu

(http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-

edendamine/hiv-i-ennetamine).
HIV-nakkuse riskirühma kuuluvad: a) kaitsmata seksi harrastavad isikud, b) meestega
seksivad mehed, c) süstivad narkomaanid, d) nakatunud ema loode ja vastsündinu, e)
sugulisel teel levivaid haigusi põdevad isikud ja f) tervishoiutöötajad (kokkupuutel HIVpositiivse

isiku

verega

on

nakatumise

tõenäosus

0,5%)

(http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/nakkused/AIDSHIV.pdf).
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Joonis 16. Registreeritud HIV tõbi ja HIV nakkus Rapla maakonnas. Allikas: Tervise
Arengu Instituut
HIV ennetamise eesmärgiks on diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavus eriti
haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, süstivad uimastisõltlased).
HIV vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenuse tagamine.
HIV-ga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste tagamine.
Süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste tagamine.
Trükiste ja juhendmaterjalide koostamine ja väljaandmine.

2.

SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED

Sotsiaalse sidususe all mõistetakse ühiskonna võimet tagada iga oma liikme heaolu,
ületades sotsiaalset lõhestumist ja vältides tõrjutust. Sidususel on otsene seos tervisega –
mida suurem on sidusus, seda paremad on ka tervisenäitajad. 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.
Eesti tervisepoliitika lähtub põhimõttest, et inimestel peavad olema võrdsed võimalused
heale tervisele, sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust staatusest, haridusest, rahvuslikust
vms kuuluvusest (sm.ee).
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2.2 Tööturu situatsioon
2.1.1 Majanduslikult aktiivsed ettevõtted

Joonis 17. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted. Allikas: Statistikaamet
Andmete alusel saab öelda, et piirkonnas on ettevõtlikke inimesi, kes eelistavad ise olla
ettevõtjad (suur arv väikese töötajate arvuga ettevõtteid). Märjamaa vallas on ehituse,
põllumajanduse, kaubanduse, turisminduse, teeninduse ja muude alade ettevõtteid. On
puidu-, metalli-, turba- ja dolomiidi ja kergetööstust, autotöökodasid ja masinaremondi
ettevõtteid. Turism on vallas vähearenenud ettevõtlusliik.
2000. aastal loodi Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus (MEPÜ). Ühendusse kuulub
2013. aasta seisuga 37 Märjamaa, Kullamaa, Risti ja Vigala valla ettevõtjat.
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2.1.2 Tööhõive määr

Joonis 18. Tööhõive määr. Allikas: Statistikaamet

2.1.3 Tööjõus osalemise määr

Joonis 19. Tööjõus osalemise määr. Allikas: Statistikaamet
Märjamaa vallas on umbes 70% neid, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama.
Neid, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised, on umbes 30%.
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2.1.4

Maksumaksjate osakaal elanikest

Joonis 20. Maksumaksjate osakaal elanikest. Allikas: Siseministeerium
Maksumaksjate arv näitab väikest suurenemise trendi.

2.1.5 Keskmine brutotulu

Joonis 21. Keskmine brutotulu. Allikas: Statistikaamet
Palgasaajate brutotulu näitab väikest suurenemise trendi.
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Joonis 22. Brutotulu saajad. Allikas: statistikaamet

2.1.6

Ülalpeetavate määr

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv
100 tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta.

Joonis 23. Ülalpeetavate määr. Allikas: Statistikaamet
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2.1.7

Registreeritud töötud

Joonis 24. Registreeritud töötud Rapla maakonnas ja Märjamaa vallas. Allikas: Eesti
Töötukassa Raplamaa osakond.

2.2 Toimetulek
2.2.1 Ravikindlustusega kaetud
Ravikindlustuse seaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=181723) järgi on Eestis
kindlustatud isikutega võrdsustatud kuni 19-aastased, õpilased kuni 24 aasta vanuseni,
üliõpilased ning Eestis määratud riikliku pensioni saajad.

Joonis 25. Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal. Allikas: Eesti Haigekassa
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2.2.2 Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast

Joonis 26. Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast. Allikas:
Sotsiaalkindlustusamet

2.2.3 Puuetega laste arv

Joonis 27. Puuetega laste arv puude raskusastme järgi. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

2.2.4 Puuetega täiskasvanute arv
2012. aasta seisuga elab Eestis üle 130 000 puudega inimese, mis moodustab 10%
rahvastikust. Puuetega inimeste arv Eestis on suurenenud viimase 8 aastaga 34%. Eestis on
57% puudega inimestest üle 63-aastased, puudega lapsi ligi 9400, nende arv on 7 aastaga
kasvanud 46%. Eestis on üle 68 000 inimesele määratud raske puue ja 15 000 inimesele
sügav puue, 37% puuetega inimestel on liikumispuue (www.sm.ee).
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Joonis 28. Puuetega täiskasvanute arv Märjamaa vallas puude raskusastme järgi. Allikas:
Sotsiaalkindlustusamet

2.2.5 Tööealiste puuetega inimeste kaasatus tööturule
Eestis on kokku 48 000 tööealisest puudega inimesest, kellest 19% töötab. 72% tööealistest
puuetega inimestest ei tööta ega otsigi tööd. Tööturuteenuste ja –toetuste seadus annab
puuetega inimestele võimaluse võtta end töötuna arvele ja saada osa aktiivsetest
tööturumeetmetest.

Seadusega

pakutakse

puuetega

inimestele

neli tööturuteenust:

tööruumide ja –vahendite kohandamine, tehniline abivahend tasuta kasutada andmiseks,
abistamine tööintervjuul ja tugiisikuga töötamine. Lisaks on võimalus saada osa ka teistest
tööturuteenustest ja nendega seonduvatest toetustest.
Puuetega inimestega tegelevad Eesti Töötukassa piirkondlikes osakondades puuetega
inimeste abistamisele spetsialiseerunud konsultandid, kes selgitavad koostöös kliendiga
tööturuteenuste vajaduse. Selleks pannakse kirja inimese oskused, teadmised, töösoovid
ning

võimalikud

takistused

tööturule

sisenemisel

(http://www.sm.ee/sinule/tootajale/puuetega-inimeste-toohoive.html).
Märjamaa vallavalitsusel puuduvad andmed, kui suur osa puuetega tööealistest elanikest
on tööga hõivatud.

2.2.6 Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta
Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mille maksmist korraldab kohalik
omavalitsus.
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Joonis 29. Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta. Allikas: Statistikaamet

Joonis 30. Toimetulekutoetus aastate ja kuude lõikes. Allikas: Märjamaa Vallavalitsus
2012. a. maksis Märjamaa vald toimetulekutoetust kokku 171 917 eurot, so 31 745 eurot
vähem kui 2011. a. ja 16 732 eurot rohkem kui 2010. a. 2012. aastal kuu keskmine
toimetulekutoetuseks makstud summa oli 14 326 eurot, 2011. aastal 16 972 eurot, 2010.
aastal 12 932 eurot ja 2009. aastal 8 379 eurot. 2012. a toetust saanud leibkondade arv
võrreldes 2011. aastaga vähenes. 2012. a kuu keskmine taotluste arv oli 107, 2011. a oli
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125, 2010. a oli 121 ja 2009. a oli 90. Kulu ühe taotluse kohta oli 2009. a keskmiselt 93
eurot kuus, 2010. a 108 eurot kuus ja 2011. a 136 eurot kuus ja 2012. a 134 eurot kuus.

2.2.7

Välja makstud toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks
äraelamiseks ühe kuu jooksul. Summa suuruse määrab Riigikogu igal aastal.
Toimetulekupiir sõltub inimeste arvust perekonnas.

Joonis 31. Välja makstud toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks. Allikas:
Statistikaamet

2.2.8 Sotsiaaltoetused
Puuetega inimestele makstavad sotsiaaltoetused
Puuetega inimestele makstakse Märjamaa valla eelarvest toetust: toimetuleku tagamiseks;
abivahendite soetamise või rentimise osaliseks hüvitamiseks; ravimite maksumuse
osaliseks hüvitamiseks; kütte maksumuse osaliseks hüvitamiseks; raviasutusse sõitmise
kulude osaliseks hüvitamiseks.
2012. a maksis Märjamaa vald valla eelarvest puuetega inimestele täiendavat
sotsiaaltoetust kokku 11 446,12

eurot (2011. a 7794,11 eurot), puuetega inimestele

suunatud sotsiaalteenuste eest maksis vald 7877,01 eurot (2011. a 5817,62 eurot).
Täiendavate toetuste maksmiseks puuetega inimestele laekus sotsiaalosakonda 155 (2011.
a 86) avaldust, neist rahuldati 143 (2011. a. 63) ja 12 (2011. a. 23) jäid rahuldamata.
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Võrreldes 2011. a –ga suurenes sotsiaaltoetuste ja – teenuste maht summaliselt 5711,4
eurot.

Eakatele makstavad sotsiaaltoetused
Märjamaa valla eelarvest makstavad toetused eakatele on juubelitoetus (juubelitoetuse
maksmise kord on kehtestatud eraldi määrusega); toetus toimetuleku tagamiseks; toetus
abivahendite soetamise või rentimise osaliseks hüvitamiseks; toetus ravimite maksumuse
osaliseks hüvitamiseks; toetus kütte maksumuse osaliseks hüvitamiseks ja toetus
raviasutusse sõitmise kulude osaliseks hüvitamiseks. Eakatele maksti täiendavaid
sotsiaaltoetusi kokku 9226,58 eurot (2011. a 6950,98 eurot), sh 2652 eurot (2011. a
2465,98 eurot) juubelitoetusteks (juubelitoetuse määr 2012. a oli – 80; 85; 90; 95 juubeli
puhul 32 eurot; 100 juubeli puhul 300 eurot ja 101 ning iga järgnev sünnipäev 60 eurot) ja
5330 eurot (2011. a 4485 eurot) matusetoetuseks (matusetoetuse määr oli 65 eurot).
Vajaduspõhist sotsiaaltoetust maksis vald eakatele kokku 2012. a 1244,58 eurot. Eakatele
suunatud sotsiaalteenuste eest maksis vald 1751,61 eurot (2011. a 1514,96 eurot).
Võrreldes 2011. a –ga suurenes sotsiaaltoetuste ja – teenuste maht summaliselt 2512,25
eurot.
Märjamaa valla eelarvest makstavad toetused perekondadele ja lastele on sünnitoetus
(sünnitoetuse maksmise kord on kehtestatud eraldi määrusega); toetus toimetuleku
tagamiseks; lasteaia toidukulude ja kohatasude hüvitamiseks; koolilõuna maksumuse
osaliseks hüvitamiseks; õpilaskoduüüri hüvitamiseks; abivahendite soetamise või rentimise
osaliseks hüvitamiseks; ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks; raviasutusse sõitmise
kulude osaliseks hüvitamiseks; lapse 1.klassi minekuks; lapse põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamiseks; haridustoetus parimatele kooli lõpetajatele (sissetulekust sõltumatu);
huvitegevuses (sh lastelaagrites osalemine) osalemise hüvitamiseks; kütte maksumuse
osaliseks hüvitamiseks.

Peredele ja lastele maksti 2012. aastal peretoetuseid kokku 41 148,3 eurot (2011. a
38 405,10 eurot), sh sünnitoetus 13 725 eurot (2011. a 13 275 eurot) (sünnitoetuse määr
225 eurot).
Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus määrati 48 lapsele 41st perest (2011. a 58 lapsele 40st
perekonnast). 2011. a Kooli- ja õpilaskodu üüritoetus määrati 27 õpilasele 23st
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perekonnast, 2012. a maksti õpilaskodude üüritoetusi 41 õpilasele 36st perest ja koolitoidu
toetust 1 euro päevas 23 õpilasele 22st perest. Lisaks maksti muid peretoetusi (toimetuleku
tagamiseks, transpordiks, ravimitele, nõustamisele jne) 84 lastega perekonnale, neist
enamikule rohkem kui ühel korral (2011. a 94 perekonnale). Peredele ja lastele suunatud
sotsiaaltoetuste eest maksti 6702,03 eurot (2011. a 8051,49 eurot). Ühele lapsele osutati
tugiisikuteenust alusharidusasutuses kokku 96 tunni ulatuses. Võrreldes 2011. a –ga
suurenes sotsiaaltoetuste ja – teenuste maht summaliselt 1393,74 eurot.
Töötutele makstavad sotsiaaltoetused
Töötutele makstakse toetust toimetuleku tagamiseks; ravikulude osaliseks hüvitamiseks;
kütte maksumuse osaliseks hüvitamiseks; raviasutusse sõitmise kulude osaliseks
hüvitamiseks.
Töötutele maksti 2012. aastal täiendavaid sotsiaaltoetusi kokku 1617,61 eurot (2011. a
1385,8 eurot). Töötutele suunatud sotsiaalteenuste eest maksti 99,9 eurot (2011. a. 36,2
eurot). Sotsiaalosakonda laekus töötutele toetuse maksmiseks 40 (2011. a 40) avaldust,
neist rahuldati 39 (2011. a 35), rahuldamata jäi 1 (2011. a 5) avaldust. Võrreldes
2011.aastaga suurenes sotsiaaltoetuste ja – teenuste maht summaliselt 295,51 eurot.

Muud toetused
Valla eelarvest makstakse lisaks eelnevale toetustele toetust erakorraliste eluasemekulude
osaliseks

hüvitamiseks;

õnnetusjuhtumite

toetust

(tulekahju

või

kuriteo

ohver,

loodusõnnetus jms); toetust erivajadustega inimeste ürituste korraldamiseks ja üritustel
osalemise toetamiseks; resotsialiseerimise toetus kinnipidamiskohast vabanenud isikule;
matusetoetus (matusetoetuse maksmise kord on kehtestatud eraldi määrusega);
ravikindlustusega hõlmamata isiku toetust (puude astme määramisega seotud kulud) ja
muid erakorralised toetused.
Hooldajatoetus
Täiskasvanud isikute hooldajatoetuse maksmise õigus läks omavalitsustele 01.04.2005
Toetuse maksmise ümberkorralduse eesmärk oli võimaldada omavalitsustel

saada

ülevaade vallas elavatest puudega isikutest, paremini planeerida puuetega isikute hoidu ja
muid teenuseid. Märjamaa vallavalitsus seab hoolduse lapsele ja täisealisele isikule, kes
vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste
täitmiseks.
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2012. a maksis Märjamaa vald hooldajatoetust kokku 24 784 eurot (2011. a 26 036 eurot)
ja 15 463 eurot (2011. a 20 820 eurot) sotsiaalmaksu hooldajate eest (erijuhtudel riigi poolt
makstav sotsiaalmaks). Vastavalt Märjamaa Vallavalitsuse 10.04.2012 määrusega nr 7
„Märjamaa

vallas

2012

a

makstavate

täiendavate

sotsiaaltoetuste

piirmäärad“

hooldajatoetuste määrad on: sügava puudega isiku hooldajale 30 eurot kuus, raske puudega
isiku hooldajale 16 eurot kuus, hooldust vajava vanaduspensionäri hooldajale 16 eurot
kuus, 3-18 aastase raske ja sügava puudega lapse/noore hooldajale 60 eurot kuus. Raske
puudega täiskasvanud hooldatavaid oli aastas keskmiselt 65, sügava puudega täiskasvanud
hooldatavaid aastas keskmiselt 18, raske puudega hooldatavaid lapsi aastas keskmiselt 8,
sügava puudega hooldatavaid lapsi aastas keskmiselt 1, hooldatavaid kokku aastas
keskmiselt 93. Hooldajaid, kelle eest maksti sotsiaalmaksu oli aastas keskmiselt 10.

2.2.9 Piirkonnas pakutavad sotsiaalteenused
Sotsiaalnõustamine
Märjamaa vallavalitsus annab Märjamaa valla elanikke teavet nende sotsiaalsetest
õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest. Sotsiaalosakonna ametnikud
abistavad sotsiaalnõustamise käigus konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, et
soodustada inimese edaspidist toimetulekut. 2012. aastal nõustati elanikke valdavas osas
puude raskusastme ja töövõimekaotuse taotlemisel, eestkoste seadmisel, toetuste
taotlemisel, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise taotlemisel, abivahendite
taotlemisel.
Sotsiaalkeskus eakatele ja erivajadustega inimestele
Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärgiks on

eakatele, puuetega inimestele ja nende

perekondadele tasuta või tasuliste sotsiaalteenuste pakkumine ning kaasaaitamine
sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja ennetamisel.
Keskuse I korrusel asub päevakeskuse saal, mis igal argipäeval pakub kokkusaamis-,
suhtlemis- ja tegevusvõimalusi selle maja külastajaile - aktiivsest elust kõrvale jäänud
eakatele ja puuetega inimestele, töötutele, toimetulekuraskustes peredele ning lastega
kodus olevatele emadele.
Päevakeskuses on soovijatel võimalik ajakirju lugeda ja laenutada ning arvutit kasutada. II
korrusel asuva 4 ühiselamu tüüpi sotsiaalkorteri olemasolu võimaldab eluaseme- ja
toimetulekuprobleemidega

Märjamaa

valla

elanikele

eluasemeteenust

osutada.
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Keldrikorrusel asuvad pesuruum ja saun, kus igal tööpäeval on duši ja pesumasina
kasutamise võimalus. Samas asuv käsitöötuba on argipäeviti käsitöö- ja malehuviliste
päralt.

Lisaks

sellele

vahendab

keskus

abivajajaile

kasutatud

rõivaste

ja

majapidamisesemete jagamist. Sotsiaalabikeskus laenutab liikumisabivahendeid: karke,
küünarkarke, tugikärusid. Keskus korraldab ja aitab korraldada oma põhitegevusega seotud
infopäevi ja üritusi põhiliselt päevakeskuses ja rahvamajas.
Tasuta tehniliste abivahendite kasutusse andmine
Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond andis tehnilisi abivahendid kasutusvajaduse
perioodiks (käimiskärud, küünarkargud ja ratastoolid) 2011. aastal 14 isikule ja 2012.
aastal 13 isikule.

Koduhooldusteenus
Märjamaa vallas osutas koduhooldusteenust 2011. aastal 5 sotsiaalhooldustöötajat ja 2012.
aastal 6 sotsiaalhooldustöötajat. 2011. aastal sai teenust kokku 36 inimest ja 2012. aastal
kokku 40 inimest. Kulu ühe teenusekasutaja kohta 2012. aastal oli 773,1 eurot (2011.a
859,97 eurot), kuus 64,43 eurot (2011.a 71,66 eurot). Koduteenuseid tarbivad eelkõige
eakad ning arvestades elanikkonna kiire vananemisega on jätkuvalt vajalik koduteenused
säilitada ning neid tuleb vallal edasi arendada.

Eluasemeteenus
2012. a. lõpus oli Märjamaa vallas sotsiaalkortereid kokku 22, sh 4 üksikut tuba.
Sotsiaalelamispinda on kokku 756 m². Seisuga 31.12.2012 elas sotsiaalelamispinnal kokku
37 elanikku. Sotsiaalelamispinnal viibis kokku 56 elanikku, neist 21 naist (keskmine vanus
47,7 aastat), 18 meest (keskmine vanus 47,8 aastat), 17 alaealist (vanuses 2-14 aastat, sh 12
tüdrukut ja 5 poissi). Kõigist elanikest oli pensioniealisi 7, erivajadusega 11 elanikku.
Kõige noorem elanik 2aastane, kõige vanem elanik 78 aastane. Teenusele saabus 15 klienti
ja lahkus 19 klienti. Sotsiaalkorterite majandamiskulud olid 6785,80 eurot. Jätkuvalt püsib
vajadus varjupaigateenuse järele.
2012. a oli Märjamaa vallal kasutuses munitsipaalkortereid kokku 16
munitsipaalelamispinda on kokku

720 m²

(2011. a 17),

(34 tuba) (2011. a 771 m²).

Munitsipaalelamispinnal viibis kokku 33 elanikku, neist 15 naist (keskmine vanus 53
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aastat), 7 meest (keskmine vanus 47 aastat), alaealisi 11. Kõigist elanikest on 7 elanikku
pensioniealist ja 4 on erivajadusega. Kõige noorem elanik on 3kuune ja kõige vanem
elanik on 77 aastane. Teenusesaajate arv 2012.aasta lõpus 23.

Munitsipaalkorterite

majandamiskulu oli 8427,63 eurot.

Eestkoste
2011. aastal oli Märjamaa vald eestkosteasutuseks 28 täisealisele isikule ja 2012. aastal 31
täisealisele isikule.
2012. aastal esitas Märjamaa vald kohtule 31 aruannet eestkostetava vara valitsemise ja
muude eestkostja ülesannete täitmise kohta.

2012. a alguse seisuga oli vallas 15 eestkostetavat alaealist, kellest 14 elas 11
eestkosteperes ja 1 lapse elas hooldusperes. Aasta lõpu seisuga jäi arvele 12 eestkostetavat
last ja 10 eestkosteperekonda.

Hooldamine hoolekandeasutuses
Märjamaa vallavalitsus toetab rahaliselt valla eakaid üldhooldekodu ja hooldusteenuse
tasumisel. 2011. aastal tasus Märjamaa vald kokku 33 inimese hooldusteenuse eest, kellest
18 olid hooldamisel Kuuda Hooldekodus, 10 Märjamaa haiglas, 1 MTÜ Elupuu
sotsiaalmajas, 1 Samaaria Misjonis, 1 AS Hoolekandeteenused Võisiku Kodus, 1 Rapla
hooldushaiglas ja 1 Hellenurme hooldekodus.
2012. aastal tasus Märjamaa vald osaliselt kokku 37 inimese hooldusteenuse eest, kellest
16 olid hooldamisel Kuuda Hooldekodus, 17 Märjamaa haiglas, 2 MTÜ Elupuu Kalbu
Sotsiaalmajas, 1 Võisiku Kodus ja 1 Rapla haigla hooldusravi osakonnas.

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamine
Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud isikutele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa
kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot. Klientideks on üksikud eakad, puudega
inimesed, töötud, kelle tervislik seisud või majanduslik olukord ei võimalda
transporditeenust kasutada või selle eest tasuda.
Sotsiaaltransporditeenust osutavad Märjamaa vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid, teised
ametnikud ja sotsiaalhooldustöötajad. Teenust osutatakse valla autoga.
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Eakatele, puuetega inimestele ja töötutele osutati 2011. aastal teenust kokku 96 inimesele
ja 2012. aastal 132 inimesele. Teenust soovitakse eelkõige pere- ja eriarsti vastuvõtule
minekuks (Märjamaa, Rapla, Tallinn, Pärnu, Tartu ja Haapsalu), haiglasse ravile viimiseks
ja haiglast kojutoomiseks, rehabilitatsiooniteenusele viimiseks ja kojutoomiseks,
ametiasutustesse viimiseks (Kodakontsus- ja Migratsiooniamet, Sotsiaalkindlustusamet),
hooldekodusse viimiseks. Lisaks soovitakse teenust kauplusesse ja apteeki

ning

pangakontorisse ja pangaautomaadi juurde viimiseks.
Parkimiskaartide väljastamine
Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond väljastas 2011. aastal 33 inimesele ja 2012. aastal
22 inimesele liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.

Matuste korraldamine
2012.a korraldas Märjamaa vald 8 omasteta isiku matused (2011. a 5 isiku matused).
Matuste kulu kokku oli 3300,59 eurot, millest vallale laekus riikliku matusetoetusena ja
lahkunute omavahenditest tagasi 2479,48 eurot.

Toitlustusteenus
Märjamaa vallavalitsus pakub toimetulekuraskustes üksikutele eakatele ja puuetega
inimestele toitlustusteenust AS Baltic Restaurants Estonia Märjamaa Gümnaasiumis.
Muud teenused, heategevuslikud üritused ja annetused sotsiaalse erivajadusega
inimestele
Märjamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond teeb koostööd Märjamaa Sotsiaalkeskuse, Sulu
Külakeskusega, Märjamaa valla rahvamajade ja külakeskustega. 2012. aastal korraldati viis
pensionäride ja puuetega inimeste jõulupidu, millest võttis osa 305 inimest, kulu kokku
1417 eurot.
2012. aastal jagas Märjamaa vallavalitsuse Sotsiaalosakond EL toiduabi kokku 18 760 kg.
Märjamaa vallale otse eraldatud EL toiduabi 10 870 kg jagati 1101 abivajajale, lisaabina
saadud 7890 kg jagati 895 abivajajale.
2012. aastal jagas Märjamaa sotsiaalosakond Norrast saabunud mööblit ja muid
tarbeesemeid majanduslikult vähekindlustatud peredele, mööbel viidi peredele koju
vabatahtlike abi ja transpordiga.
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Norra perede poolt heatahte korjandusena kogutud raha eest osteti valla nelja- ja
enamalapselistele peredele kommipakid (summa kokku 669,94 eurot).
Üks anonüümseks jääda sooviv Märjamaa valla ettevõtja ostis 2 pere lastele (lapsi kokku
8) jõulukingiks talveriideid ja – jalanõusid ning maiustusi.
2012. aastal korraldas Baltic Restaurants Estonia AS tasuta jõululõuna vähekindlustatud
lastega peredele (100 inimest).
Märjamaa Pereklubi kinkis heategevuslikul oksjonil saadud summa (400 eurot) 3-le
Märjamaa valla perele, kus kasvavad puudega lapsed.
2012. ja 2013. aastal tegi Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond koostööd Lääne
prefektuuriga ID-kaardi taotlemiseks kodukohas.

2012. aastal registreeris ID- kaardi

saamiseks sotsiaalosakonnas 142 inimest ja 2013. aastal 117 inimest.
Ajavahemikus 05.2011-30.04.2012 tegi Märjamaa vallavalitsuse sotsiaalosakond koostööd
AS Hoolekandeteenused HOTE projektiga – kombineeritud kodu- ja päevahooldusteenuste
pakkumine hoolduskoormusega isikute töölerakendumise toetamiseks. Teenust osutati 14
erivajadusega täisealisele isikule, et toetada tööealise hooldaja töölesaamist või töötamist.

Lastekaitse
3 hooldusperes kasvab kokku 3 hoolduslast. Hooldusperedest 2 perekonda elab väljaspool
Märjamaa valda.
Asenduskodu teenusel elab 4 last, kellest 3 elavad Juuru Lastekülas ja 1 elab Tallinna
Väikelastekodus. Juuru Lastekülas elavad lapsed õpivad Juuru Gümnaasiumis.

Maakonna Alaealiste komisjon arutles ja tegi otsuseid 10 alaealise suhtes. Peretoetuste
ümbermääramist kohaldati 2 lapsevanema suhtes.
5 juhul koostati lapsevanematele vanemate endi ettepanekul suhtlemiskord lapsega
suhtlemiseks. 10 korral esitati eestkosteasutuse arvamus alaealisi puudutavates küsimustes.

Riigi poolt rahastatav lapsehoiuteenus
2012. a. osutati sotsiaalteenust (transporditeenus, isikliku abivahendi soetamine) 16 raske
või sügava puudega lapse perele summas 2 309,24 eurot. Riigi poolt rahastatava
lapsehoiuteenuse vahendite arvelt maksti peretoetusi 1 961,22 eurot.
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9 puudega lapse igapäevast toimetulekut aitas toetada 9 tugiisikut. 5 tugiisikut töötas
koolis, 2 tugiisikut töötas lapsega peres ja tugiisikut mujal. Tugiisikute töötunde aastas oli
kokku 1601 (personalikulu kokku 8507,05 eurot, sõidukite ülalpidamiskulu 711,8 eurot).
Kulu 2012.a 13 489,31 eurot.

2.2.10 Kodutus
Kodutu on inimene, kellel puudub isiklik või üüritud eluase või muud alalised
majutustingimused ning kes on suunatud ajutisele alternatiiveluasemele või ööbib väljas.
Märjamaa vallas kodutuid ei ole.

2.2.11 Juhtumikorraldusskeemide olemasolu
Juhtumikorraldus on sotsiaaltöö meetod - teenuste osutamise ja koordineerimise protsess,
mille eesmärk on inimese sidumine tema vajadustele vastavate teenuste, toetuste ja muude
ressurssidega, et abi paremini suunata ning aidata kaasa isiku iseseisvale toimetulekule
ning sotsiaalsele integreerumisele, tagades ühtlasi ka ressursside efektiivsema kasutuse.
Juhtumikorralduse eesmärk on vältida sotsiaalsete probleemide süvenemist ning pakkuda
igale inimesele abi lähtuvalt tema konkreetsetest vajadustest ning leida korduma
kippuvatele probleemidele sobivaid lahendusi.

2.2.12 Eesti keelt mitte-kõnelevate elanike integreerimine kogukonda
Märjamaa vallas elab kõige rohkem (vt joonis) vene rahvusest inimesi, kes ei valda eesti
keelt. Eesti keelt mitte-kõnelejate keeleõppe motivatsioon on Märjamaa valla muukeelse
elanikkonna seas olemas. Töötud eesti keelt mitte-kõnelejad osalevad kodukohale lähedal
läbiviidavatel Töötukassa eesti keele õppe koolitustel. Eesti keelt mitte-kõnelevate
elanikud osalevad kohalikus kultuurielus.
Sotsiaalteenuste pakkumisel

arvestatakse eri emakeelega riskigruppide vajadusi.

Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused on eesti keelt mitte-kõnelevatele elanikele
kättesaadavad ja tõlgi abil arusaadavad. Probleemiks toovad muukeelsed info
kättesaadavuse. Muukeelsed soovivad, et eestikeelsed materjalid ja veebileheküljed oleks
tõlgitud vene keelde.
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Eesti keelt kõnelevate elanike hoiakuid ja suhtumist muukeelsesse elanikkonda ja
riigikeele kursuste kättesaadavust ja kasutatavust nii tavaelanikele kui spetsialistidele ei ole
Märjamaa vallas uuritud. Antud teemad vajavad täpsustavate uuringute läbiviimist.

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse
2.3.1 Kogukonna motivaatorid
Märjamaa valla tunnustusavaldused on: Märjamaa valla aukodanik; Märjamaa valla
teenetemärk (Maarjarisi I klassi kuldrist ja II klassi hõberist); Märjamaa valla teeneteplaat
(ettevõtjatele); Märjamaa valla tänukiri.
Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital, mille eesmärgiks on toetada ning tunnustada
Märjamaa valla andekaid lapsi ja noori.
Tiitli Kaunis Kodu väljaandmine. Valla väikelaste sündide tähistamine. Valla eakate
õnnitlemine sünnipäevadel valla õnnitluskaardiga ja juubelitoetuste maksmine.

2.3.2

Elanike kaasamine

Kohalik omavalitsus jagab järjepidevalt informatsiooni ja kaasab otsustusprotsessidesse
valla koolide, lasteaedade, seltside, rahvamajade ja spordiklubide esindajad.
Koostööd tehakse MTÜ Märjamaa valla Külavanemate Ühenduse ja Märjamaa Ettevõtjate
Piirkondliku Ühendusega. Elanike ja vallavalitsuse parema koostöö tagamiseks on
parandatud Märjamaa valla veebilehel info kättesaadavust ning kvaliteeti. Elanikud ja
vallavalitsus on algatatud valla lehes päevakajalisi arutelusid.
Kohaliku omavalitsuse järjepidevaks eesmärgiks on edendada ja soodustada ühenduste ja
seltside tegevust. Leida võimalused regulaarselt toimuvate valdkondlike (temaatiliste)
infotundide korraldamiseks või avalike koosolekute pidamiseks. Propageerida volikogu
istungite avalikkust vallaelanike seas, korraldada avatud uste päevi. Kasutada koolis
kodanikuõpetuse

tunde

volikogu

istungite

külastamiseks,

samuti

korraldada

haridusasutustes omavalitsuse teemalisi harivaid seminare ja omaloomingu konkursse.
Algatada päevakajalisi diskussioone veebilehekülgedel (foorumi kasutamine dialoogina).
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2.3.3 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus
Märjamaa vallas on väga aktiivne kultuurielu. Märjamaa alevis asub valla rahvamaja, mille
rõduga saal on 300 kohaline. Rahvamajas on kaasaegne kino, mille saalis on 111 istekohta.
Majas on galerii näituste korraldamiseks ja tegutseb kohvik. Rahvamajad asuvad veel
Haimres, Valgus ja Varbolas. Teistes piirkondades asuvad multifunktsionaalsed
külakeskused, kus ühes hoones asuvad koos raamatukogu, lasteaed, külamaja jm asustused.
Russalus ja Sulus on külakeskus ning Velisel asub seltsimaja.
Märjamaa alevis asub valla raamatukogu. Haruraamatukogud asuvad Haimres, Lauknal,
Sipas, Teenusel, Valgus ja Varbolas. Märjamaa alevis, Sipa külas ja Varbola külas on
noortekeskus.
Velisel asub Sillaotsa Talumuuseum, kus eksponeeritakse taluelus vajaminevaid
tarbeesemeid, tööriistu ja masinaid. Sillaotsa talumuuseumis korraldatakse väga
eripalgelisi kultuuriüritus.
Märjamaa vallal on puhkekeskus Hobulaiu saarel, kus valla sotsiaalosakond korraldab
lastelaagreid. Hobilaiu puhkebaasi saavad rentida kõik valla elanikud.
Spordiga saab tegeleda Märjamaa ujulas, Metsanurga Spordihoones, Haimre pst võimlas,
Varbola Spordihallis, koolide spordiradadel ja -rajatistes, Valgu tuletõrjespordiväljakul ja
Robinsoni rajal, Järta tervisespordikeskuses, Alema suusaradadel, Taelamäe krossirajal.
Jõusaalid asuvad Märjamaa alevis ja Laukna, Teenuse, Valgu ja Varbola külas.
Treeningrühmad ja harrastatavad spordialad (korv-, võrk- ja jalgpall, kerge- ja
raskejõustik, maadlus, ujumine, vesivõimlemine, aeroobika, ju-jutsu, judo, auto- ja
motosport, jalgrattasport, tuletõrjesport, matkamine, orienteerumine, alpinism, lauatennis,
sulgpall, saalihoki, suusatamine, ratsutamine, male, kabe, bridź).
Vallas on palju traditsioonilisi üritusi: jaanilaat, valla laulu- ja tantsupäev, Märjamaa
päevad (nende raames valla spordipäev) ja Märjamaa Folk, Naistevalla lõõtsapäev,
Varbola Puu, Varbola külade päev, Velise laat, Moka laat, Märjamaa alevijooks jt.

2.3.4

Naabrivalve piirkondade arv

Märjamaa vallas loodi esimene naabrivalve sektor 18.12.2003 aastal. Vallas tegutseb 6
naabrivalve sektorit (http://www.naabrivalve.ee/?page=99).
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1. Põlli sektor loodi 18.12.2003 aastal. Põlli sektori moodustab Märjamaa valla Põlli
mõis ja Põlli küla talud. Naabrivalvesse on kaasatud 22 kodu.
2. Teenuse

sektor loodi

19.04.2004

aastal. Teenuse

sektori

moodustavad

Märjamaa valla Teenuse ja Luiste küla majapidamised. Naabrivalvesse on
kaasatud 24 kodu.
3. Ohukotsu sektor loodi 28.07.2005 aastal. Sektori moodustab Ohukotsu küla talud.
Naabrivalvesse kaasati 24 kodu.
4. Mini-Priit sektor loodi 30.06.2009 aastal. Sektori moodustavad Laukna küla MiniPriit tänava majad ja Paemurru talu. Naabrivalvesse kaasati 9 kodu.
5. Soosalu sektor loodi 04.10.2010 aastal. Sektori moodustavad Soosalu küla talud.
Naabrivalvesse kaasati 12 kodu.
6. Naistevalla/Sõmeru/Aruküla

sektor

loodi

04.10.2010

aastal.

Sektori

moodustavad Naistevalla, Sõmeru ja Aruküla elamud. Naabrivalvesse kaasati 29
kodu.

3.

LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG

3.1 Laste arv omavalitsuses

Joonis 32. Laste arv omavalitsuses. Allikas: Statistikaamet

3.2 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond
Märjamaa valla arengukavas on planeeritud meetmed laste ohutu elu- ja õpikeskkonna
tagamiseks. Lasteasutuste mänguväljakute renoveerimisega tegeletakse aasta-aastalt. Uued
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ja rekonstrueeritud mänguväljakud on Sipa ja
lasteaial.

2014

aastal

planeeritaks

rajada

Valgu külas ja
uus

mänguväljak

Märjamaal Pillerpalli
Midrimaa

lasteaia

territooriumile, mida saavad kasutada ka Orgita küla ja ümberkaudsete külade lapsed.
Märjamaa Gümnaasiumi territooriumile on rajatud kaasaegne skatepark ja 2014. aastal
planeeritaks sinna rajada ka kaasaegne mänguväljak, mida saavad kasutada Märjamaa alevi
lapsed. Uusi kaasaegseid mänguväljakuid vajavad veel Varbola, Laukna ja Kasti lastead.
Laste sportimis- ja mänguväljakute ehitamisele on kaasa aidanud ka Märjamaa vallas
tegutsevad MTÜ läbi rahastusprojektide.

3.3 Laste arv haridusasutustes
Kool

Laste arv

Laste arv nov.

nov. 2012

2013

22

22

Valgu Põhikool

49

58

Märjamaa

570

556

641

636

Varbola LasteaedAlgkool

Gümnaasium
Koolides kokku

Tabel 3. Laste arv Märjamaa valla koolides 2012-2013

Lasteaed

Laste arv nov

Laste arv nov

2012

2013

Karikakar

19

32

Sipa-Laukna

28

22

Midrimaa

77

82

Pillerpall

114

111

Valgu

19

18

Varbola

34

36

Lasteaedades kokku

291

301

Tabel 4 Laste arv Märjamaa valla lasteaedades 2012-2013
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3.4 Koolis ja lasteaias terviseteenuse olemasolu
Asutus

Spetsialist

Varbola Lasteaed-

liikumisõpetaja

Algkool
Valgu Põhikool

Liikumisõpetaja, logopeed,

(lasteaed)

sotsiaalpedagoog

Lasteaed Karikakar

logopeed

Sipa-Laukna lasteaed

liikumisõpetaja

Lasteaed Midrimaa

liikumisõpetaja

Lasteaed Pillerpall

logopeed, tervishoiutöötaja,
liikumisõpetaja

Märjamaa

logopeed, sotsiaalpedagoog,

Gümnaasium

eripedagoog, tervishoiutöötaja,
liikumisõpetaja

Tabel 5. Terviseteenuste olemasolu lasteasutuses

3.5 Laste ja noortega tegelevad asutused
Laste ja noortega tegelevad Märjamaa vallas kõik valla asutused. Vallas on 3 kooli
(Märjamaa Gümnaasium, Varbola Lasteaed-algkool ja Valgu Põhikool-lasteaed). Lisaks
Valgu ja Varbola koolihoonetes asuvatele lasteaedadele on lasteaiad Märjamaa alevis
(Pillerpall - 6 rühma), Orgita külas (Midrimaa - 4 rühma), Kastis külas (Karikakar -2
rühma) ning Sipa külas (1 rühm) ja Laukna külas (1 rühm). Raamatukogudes (Märjamaal,
Varbolas, Haimres, Sipas, Lauknal, Teenusel, Valgus) korraldatakse laste raamatupäevi ja
käsitööringe. Märjamaa Raamatukogus korraldab MTÜ Saagu Valgus Fond käelise
tegevuse ringe vähekindlustatud perede lastele. Kõikides valla rahvamajades tegutsevad
laste huviringid. Märjamaa Noortekeskus ja Sipa ning Varbola noortetoad korraldavad
erinevaid üritusi, teemaõhtuid, matku, laagreid, väljasõite jne. erinevates vanuses lastele.
Märjamaa Spordiklubi ja teised spordi ja vaba-ajategevustega tegelevad MTÜ ja seltsid
korraldavad treeninguid. Märjamaa vald rahastab MTÜ-de rahastamise korra kaudu MTÜde tegevust. Beebikool tegutseb Märjamaa Sotsiaalkeskuses ja pakub huvialategevust
kõige pisematele.
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Rahvamajad (Märjamaal, Valgus, Haimres ja Varbolas) pakuvad erinevaid huviringe nii
lastele kui noortele.
Märjamaa vallale kuuluvas Märjamaa ujulas on võimalik osa võtta ujumistreeningutest ja
vaba aega sisustada, ujulas asub ka jõusaal. Ujulas viiakse läbi ka kooli kehalise kasvatuse
tunde.
Märjamaa Muusikakoolis on võimalik õppida klaveri-, viiuli-, akordioni-, kitarri-, flöödi-,
plokkflöödi-, klarneti-, saksofoni-, erinevate vaskpillide- (trompet, tromboon, metsasarv,
tuuba, tenor, alt), kandlemängu; teadmisi-oskusi saab juurde solfedžo-, rütmika-,
muusikaloo-, ansamblimängutundides. Kunstikooli peaained on joonistamine, maalimine,
vormiõpetus, kompositsioon, kunstiajalugu, lisaks pakuvad huvi erinevad tarbekunsti
tehnikad.
Erinevad õppevormid võimaldavad kooli töös osaleda koolieelikutel, põhikooli ja
gümnaasiumiõpilastel, samuti täiskasvanutel. Põhiõpe kestab muusikakoolis seitse,
kunstikoolis viis aastat; 7-8 aastased alustavad eelkoolis; põhiõppe järel saab soovi korral
jätkata lisaõppes; erinevad loomingulised töötoad pakuvad isetegemiserõõme noortele ja
täiskasvanutele (http://www.marjamaamkk.edu.ee/joomla/index.php/meist).

3.8 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste
kättesaadavust
Märjamaa vald tagab ja arendab lastele ja noortele mõeldud teenuste kättesaadavust.
Koolitoit on Märjamaa vallas tasuta, lisaks pakutakse hommikuti koolis tasuta
hommikuputru, mis on õpilaste seas leidnud väga positiivse tagasiside. Koolitranspordi
korraldamisel arvestatakse iga õpilase huvidega, lisaks on korraldatud õhtune õpilasring,
mida soovitakse veel täiendada, et väljaspool keskusi elavad lapsed ja noored saaksid
vaba-ajategevustest ka väljaspool kooliaega osa.
Lasteaiakohtade puudus on Märjamaa alevis sõimeealiste laste osas. Tegevust on alustanud
lastehoid, mis peaks lasteaiakohtade puudust kompenseerima, kuid vanemate osalustasu
lastehoiu teenuse kasutamisel on väga kõrge ning teenust on seetõttu vähe kasutatud.
Rahastamise süsteem vajab läbivaatamist.
Pikapäevarühmade tegevust korraldavad kõik koolid.
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Noortekeskus ja Märjamaa valla majandusosakond korraldab õpilasmaleva tegevust,
gruppide suurus on 10-20.
Ujumisõpetus toimub Märjamaa Ujulas treeninggruppides, kooli kehalise kasvatuse
tundides ja ka individuaalõppe raames. Ujulas on olemas kvalifitseeritud treener.

4.

TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND

Elu-, töö- ja õpikeskkonda võivad sattuda erinevad ohutegurid (keemilised, füüsikalised,
bioloogilised) peamiselt toodetest, ehitistest, rajatistest, sõidukitest ja tööstusettevõtetest.
Eelnimetatud ohuteguritega puutub inimene kokku, kas vahetu kontakti või õhu, vee ja
toidu kaudu. Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate ohutegurite negatiivne mõju võib
ilmneda tihti alles aastate pärast (näiteks areneb välja allergia, närvikahjustus või kasvaja).
Eelkõige mõjutavad keskkonnategurid lapsi. Lisaks lastele on keskkonnamõjudele kõige
vastuvõtlikumad veel rasedad ja vanurid. Hinnanguliselt on kuni kolmandik rahvastiku
tervisekaotusest otseselt seotud elu-, töö ja õpikeskkonnast tulenevate teguritega, mille
tingimuste parandamine on võimalik tõhusa tervisekaitse- ja tööohutussüsteemi abil.
Süsteem puudumine, suureneb tööõnnetuste arvu ja kutsehaigustesse haigestumist, mis
omakorda toovad kaasa tööaja kaotuse ja töövõimetuse suurenemise. Eelmainitul on aga
otsene negatiivne mõju kogu majandusele (www.sm.ee).

4.1 Keskkonna mõjurid
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse osutajaks Märjamaa vallas on AS Matsalu
Veevärk. Joogivee kvaliteet vastab kehtestatud normidele. Vee- ja kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimine ja uute ehitus toimub vastavalt Märjamaa valla ühisveevägi ja –
kanalisatsiooni arendamise kavale. Hajaasustatud piirkonnas on elanikud sunnitud
kasutama lokaalseid süsteeme, mis peavad vastama normdokumentidele, ainult sellisel
juhul on vee tarbimine ohutu.
Olmeprügi veoteenust osutab Märjamaa vallas Veolia Keskkonnateenused AS. Märjamaa
vald on MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. Märjamaa alevis asub Märjamaa
Jäätmejaam, mille tegevust rahastab KOV. Vallas toimib pakendijäätmete ja vanapaberi
kogumine, konteinerite võrgustik on kogu vallas olemas.
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4.2 Transport ja teedevõrk
Märjamaa valla avalike teede pikkus on 399,704 km, erateede pikkus on 311,174 km ja
metskonnateede pikkus on 114,647 km. Teede kogupikkusest on mustkattega 19,947 km,
asfaltkattega 22,177 km ja kruusakattega 623,483 km.
Eesmärgiks on teede kvaliteedi ja ohutuse tõstmine, teede, tänavate ning kõnniteede
ehitamine ja rekonstrueerimine, bussiootepaviljonide ehitamine ja paigaldamine, truupide
remont.

4.3 Inimkahjustustega liiklusõnnetused

Joonis 33. Inimkahjustustega liiklusõnnetused Rapla maakonnas. Allikas: Maanteeamet
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4.4 Liiklusõnnetuses hukkunud ja vigastatute arv

Joonis 34. Liiklusõnnetuses hukkunud ja vigastatud Märjamaa vallas. Allika: Maanteeamet

4.5 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv

Joonis 35. Tabatud joobes juhid Märjamaa vallas. Allikas:

4.6 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad kauplused
Alkoholi müüki ja tarbimist reguleerib lisaks riiklikule regulatsioonile ka Märjamaa valla
avaliku korra eeskiri.
Eeskirja § 4 kohaselt on muuhulgas keelatud:
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2) alla 16-aastasel isikul ilma lapsevanema või seadusjärgse hooldajata pärast kella 23.00
baari ja kohviku külastamine ning osalemine üritustel, kus müüakse alkohoolseid jooke;
3) alla 18-aastasel isikul alkohoolsete jookide või tubakatoodete tarbimine ja omandamine
ning viibimine alkoholijoobes;
4) alla 18-aastasele isikule alkohoolsete jookide (sh õlu, siider) müümine, pakkumine ja
üleandmine;
Eeskirja § 5 lõike 6 kohaselt

võib avalikul üritusel alkohoolseid jooke müüa vaid

vallavalitsuse poolt väljastatud avaliku ürituse pidamise loas määratud tingimustel
(üldjuhul lubatud lahjade alkohoolsete jookide müük).
Eeskirja § 5 lõikele 9 on alaealistele mõeldud üritusel keelatud alkohoolsete jookide ja
tubakatoodete müük ning tarvitamine. Ürituse toimumise kohas peab üleval olema teave
selle kohta, et üritus on mõeldud alaealistele.
Eeskirja nõuete täitmise üle teostab vallas kontrolli vallavalitsuse struktuuris töötava
inspektor.

4.7 Registreeritud kuritegude arv

Joonis 36. Registreeritud kuritegude arv. Allikas: Justiitsministeerium
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4.8 Varguste arv paikkonnas

Joonis 37. Varguste arv paikkonnas

4.9 Kehalise väärkohtlemise juhtude arv

Joonis 38. Kehaliste väärkohtlemiste arv. Allikas: Justiitsministeerium
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4.10 Tulekahjudes hukkunud arv

Joonis 39 . Tulekahjus hukkunute arv. Allikas: Päästeamet

4.11 Tulekahjude arv

Joonis 40. Tulekahjude arv. Allikas: Päästeamet

4.12 Kõrgendatud riskiga objektid
Seadusega on paika pandud kõrgendatud riskiga objektid, millele on automaatne
tulekahjusignalisatsiooni süsteem kohustuslik. Kõrgendatud riskiga objektid näiteks laste-,
ravi-, sotsiaal- kultuur- ja majutusasutused, haiglad ja muud raviasutused, büroohooned,
kaubanduskeskused ja tööstusobjektid, laohooned, kus tulekahju korral võivad ohus olla
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inimeste elu ja tervis ning tulekahju puhkedes võivad tekkida suured varalised kahjud
(www.rescue.ee).
Automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) nõutakse kõrgendatud riskiga
objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning võivad tekkida
suured varalised kahjud. Märjamaa valla asutused on varustatud ATS süsteemidega.

4.13 Kriisireguleerimisskeemide olemasolu
Kohalike omavalitsuste kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja
hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise ülesanded
on sätestatud hädaolukorra seaduses. Kohaliku omavalitsuse kriisikomisjoni moodustamise
laiem eesmärk on elanikkonna kaitse ja heaolu korraldamine omavalitsuse territooriumil
inimeste ja vara suurema turvalisuse loomiseks, õnnetustele ja sündmustele reageerimise
suurema võimekuse loomine omavalitsuses. Kriisikomisjoni moodustamise põhjuseks on
võimekuse loomine täita ülesandeid ka tavaelust erinevate sündmuste korral (õnnetuste,
hädaolukordade, esmatähtsa/elutähtsa teenuse katkemisel). Kriisikomisjoni tähelepanu all
ei ole mitte ainult suurõnnetused ja katastroofid, vaid omavalitsuse mõistes suuremad ja
paljudele inimestele mõju avaldavad õnnetused (tulekahjud, reostused, kaugkütte
katkemine kütteperioodil, elektrienergiaga varustamise häired, liikumist takistavad
lumeolud jne), millega seoses on vaja operatiivselt korraldada elanike abistamist
(http://www.lepk.ee).

4.14

Tööõnnetused
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Joonis 41. Tööõnnetused. Allikas: Tööinspektsioon
Tööinspektsioonilt saadud tööõnnetuste arvud on seotud tööandjatega, kelle asukoht on
registreeritud Märjamaa valla territooriumil, st õnnetused võisid toimuda mujal. Antud
andmete alusel Märjamaa vallas tegutsevates ettevõtetes surmaga lõppenud õnnetusi
toimunud ei ole.

4.15 Tervist edendavad töökohad
Tervist toetava töökeskkonna tähtsus nii Eestis kui mujal maailmas kasvab aasta-aastalt ja
üha enam osatakse selle olulisust hinnata. Eestis koordineerib töökohal tervise
edendamisega seotud tegevusi, sealhulgas Eesti Tervist Edendavate Töökohtade
võrgustikku Tervise Arengu Instituut.
Tervisedendus töökohas on töötaja tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi
kujundamisele ja tervist toetava töökeskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus.
Iga töökoha planeerimisel tuleb arvestada inimese elukvaliteedi aspektidega, mis tähendab
füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset heaolu töökeskkonnas (http://www.ti.ee).
Rapla maakonnas on esindatud neli erinevat tervist edendavat võrgustikku. Nendeks on
tervist edendavad koolid, lasteaiad, haiglad ja töökohad. Rapla maakonnas on 15 tervist
edendavat kooli, nende seas ka alates 2004. aastast Märjamaa Gümnaasium ja alates 2006.
aastast Varbola Kool.

4.16

Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad

Märjamaa

Valla

Rahvamajas

käivad

koos

Sipa

naisansambel

Hõbelõng,

segarahvatantsurühm Tindar, seenioride naisrühm Lilli Lillekesed, segaansambel Ceres,
segatantsurühm Kaareke, Line-tantsürühm, Naistantsurühm Luiskajad, Naiskoor Paula,
Naisrühm Külapiigad, Naisrühm Ülejala Sussisahistajad, Naisansambel Cantare, Segakoor
Rello, Segarahvatantsurühm Hopsani, C- segarüm Tantsurõõm, Märjamaa Rahvamaja
segakoor, Segarahvatantsurühm Laaberjalg, B- segarahvatantsurühm Tantsurõõm.
Lapsed saavad osaleda näiteringis, algajate ja edasijõudnute võistlustantsus, 4-8 aastaste
Lastezumba,

Laste

Muusikastuudios,

Laulustuudios

BestSingers,

2-3

kl.

laste
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segarahvatantsurühm,

5.-6. klassi laste segarahvatantsurühm, 5-7. aastastele Laste

muusikaringis, Laste segarahvatantsurühmas "Väike Hops", Laste segarahvatantsurühmas
"Suur Hops", laste käsitööringis, suuremate Hip-hop ja väiksemate Hip-hop.
Lisaks tegutseb rahvamajas puhkpillistuudio, saviring, rahvapilli õpituba, käsitööring
täiskasvanutele, näitemängustuudio, kaks aeroobikaringi ja tervisevõimlemine Rahvamajas
käib

koos

koduloohuviliste

tunatoimkond.

(http://www.marjamaarahvamaja.ee/).

Rahvamajas tegutseb Käsitööselts MTÜ Wäega Wärk (http://wegawrk.wordpress.com/).
Märjamaa valla sotsiaalkeskuses on eakatel ja puuetega inimestel võimalik tegeleda
toolivõimlemisega. Osaleda näputöö- ja jututoas, maleklubis, kodukaunistamise õpitoas
joogavõimlemises ja lauluklubis „Kukemari". Sotsiaalkeskuses toimuvad iga kuu
kokkusaamised Märjamaa Valla Puuetega Inimeste Ühingul ja Märjamaa Pensionäride
Ühenduse Seltsingul. Keskuse ruumides tegutseb Beebi- ja mängukoolil, kus toimuvad
tunnid 3 kuu kuni 3 aasta vanustele lastele. Päevakeskuse saalis toimub Saagu Valgus
Fondi laste huviring.
Teenuse mõisas viiakse läbi käsitööringi, Sipa mõisas toimuvad latiinotantsu tunnid.
Varbola rahvamajas tegutseb eakate rahvatantsuansambel „Kanarbik", tütarlaste ja naiste
line-tants, lauluansambel, näitering ja laste laulustuudio, eakate klubi „Tuluke". Majas
käivad koos seltskonnatantsuhuvilised ja joogahuvilised ning korraldatakse kokanduse
kursusi. Jaanipäeva peetakse iidses linnuses, kus toimub ka teisi üritusi, populaarseimaks
on kujunenud rahvusvaheline üritus „Varbola Puu". Hea koostöö on Varbola kooliga.
Traditsioonilistelt peetakse laste lauluvõistlusi, vabariigi aastapäeva, vastlapäeva ja
emadepäeva (https://marjamaa.kovtp.ee/et/varbola-rahvamaja).
Valgus tegutseb Eakate koor Linda, Naiskoor Lootus, Eakate seltskonnatantsuring Valgu
vallatud,

Eakate

näitering,

Naisrahvatantsurühm

Oma

Täiskasvanute
Lõbuks.

näitering

Traditsioonilistelt

M.O.T.T.,
peetakse

loovtööring

ja

kevadkontserte,

pensionäride kevadpidu, nääripidu, jaanituld ja Valgu kevadlaata. Tähistatakse
emadepäeva, isadepäeva ja lastekaitsepäeva. Osaletakse Memme-Taadi peol, maakondlikul
laulupeol ja eakate viie klubi kokkutulekutel

(https://marjamaa.kovtp.ee/et/valgu-

rahvamaja).
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Haimre rahvamajas käivad koos naisansambel "Viisitarid", lauluansambel "Aovalgus",
naisrahvatantsurühm "Labajalg", näitering "Mokakobin", kapell "Vahvad ja vallatud" ja
laste lauluring. Toimuvad orkestriga peoõhtud, üritused pensionäridele ja taidelejate
esinemised (https://marjamaa.kovtp.ee/et/haimre-rahvamaja).
Russalu külakeskuse traditsioonilised külaüritused on jaanipäev, küla ja kooli päev
augustikuu eelviimasel nädalavahetusel ja jõulupidu. Lisaks korraldatakse töötubasid,
nõupidamisi ning võõrustatakse külalisi (http://russalu.blogspot.com/).
Sulu külakeskuse külamajas peetakse Sulu küla perepäeva, vastlaüritusi, lastepäeva,
jaanipäeva. Organiseeritakse koolitusi ja õpitubasi (http://sulukyla.blogspot.com/).
Märjamaal tegeleb väga palju inimesi rahvakultuuriga, selleks loodi 2006. aastal festival
Märjamaa Folk. Festivali põhieesmärk on hoida traditsioonilist kultuuri ja tagada selle
püsimajäämine, samuti tutvustada teiste rahvaste kultuure. Traditsiooniks on muutunud
festivaliklubid, kus folgil osalevad grupid õpetavad kõigile oma maa rahvatantse
(http://www.marjamaafolk.ee/).
Märjamaa Metsanurga võimlas saab osaleda kergejõustik, jalgpall, korpall, saalihoki,
pallimängud, ragby, maadlus, ju-jutsu, lauatennis. Märjamaa gümnaasiumi aulas saab
tegeleda pilatese treeninguga ja võimlas osaleda liikumisringis ja korvpallis. Märjamaa
gümnaasiumi aeroobika- ja jõusaais saab osaleda tantsuringides ja jõutreeninguringis.
Märjamaa ujulas toimub kolmel nädalapäeval vesivõimlemine ja vesiaeroobika ning P-R
saab kasutada jõusaali.
Vabaõhulavad asuvad Haimres, Märjamaal, Sulu külas ja Varbola linnuses.

5.

TERVISLIK ELUVIIS

Tervise Arengu Instituut viis 2011. aastal esimest korda läbi Eesti täiskasvanud rahvastiku
tervisekäitumise uuringu, mis annab kohalikele omavalitsustele ainulaadsed andmed oma
sotsiaal- ja tervisevaldkonna tegevuste planeerimiseks. Uuring viidi postiküsitlusena läbi
kõigis Eesti maakondades. Uuringusse oli kaasatud 77 omavalitsust, mis moodustas 34%
kõigist Eesti omavalitsustest. Uuringu küsimustikule vastas 4239 inimest, vanuses 15-70
eluaastat.
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Paikkonna tervisemõjurite uuringu küsimustik koosnes kolmest suuremast osast. Need olid
taustaandmed nagu sugu, vanus, elukoht ja muu selline ning tervisekäitumist puudutav ehk
inimese terviseseisund, toitumine, alkoholi, tubaka, narkootikumide tarvitamine, kehaline
aktiivsus (http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud?start=60).

5.1 Täiskasvanute subjektiivne hinnang oma tervisele
Tervise Arengu Instituut 2011. aastal uuringu põhjal hindas Rapla maakonnas 45,5%
meestest
ja 51,6% naistest oma üldise tervise olukorda väga heaks või heaks. 41,6% meestest ja
36,5% naistest hindasid oma üldise tervise olukorda keskmiselt. Rapla maakonnas hindasid
oma tervist väga heaks või heaks kokku 49,1% vastanutest.

5.2 Füüsiline aktiivsus
Jalgsi või jalgrattaga liikumine vähemalt 30 min korraga küsimusele vastasid, et üldse
mitte 17,4% meestest ja 4,5% naistest, 1-2 korda kuus 16% meestest ja 12,9 % naistest, üks
kord nädalas 8% meestest ja 22,3% naistest, mitu korda nädalas 58,6% meestest ja 60%
naistest.
Vabal ajal liikumisharrastusega tegelemine viimase 30 päeva jooksul küsimusele vastasid,
et üldse mitte 38,4% meestest ja 40,4% naistest, 1-2 korda kuus 16,7% meestest ja 17,3%
naistest, üks kord nädalas 14,4% meestest ja 17% naistest, mitu korda nädalas 30,5%
meestest ja 25,3% naistest. Liikumisharjumuste parandamise valmidus on kokku 89,8%
vastanutest.

5.3 Toitumine
Viimase 7 päeva jooksul ei ole söönud päevas vähemalt ühte portsjonit puu- ja köögivilja
56,3% vastanutest. Viimase 7 päeva jooksul on söönud 3 ja rohkem portsjonit puu- ja
köögivilja päevas 5,4% vastanutest. Viimase 30 päeva jooksul on söönud hommikust iga
päev või enamikul päevadel 79,7% vastanutest. Toitumisharjumuste parandamise valmidus
on kokku 81,6% vastanutest.

5.4 Ülekaalulised ja rasvunud
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringust ilmneb, et jätkuvalt on tõsiseks
probleemiks täiskasvanute ülemäärane kehakaal. Ülekaaluliste inimeste kehamassiindeks
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(KMI) on 25-30 ja rasvunutel üle 30. Ülekaalus (kaaluindeks 25–29,9) oli 2012. aastal
36% meestest ja 26% naistest. Rasvunuid (kaaluindeks 30 või rohkem) oli nii meeste kui
naiste seas 19%. See näitaja on pidevalt kasvanud alates 1994. aastast ning meeste seas
kiiremini. Ülekaal on suureks riskiteguriks

südame- ja veresoonkonna haigustesse,

diabeeti jt haigustesse haigestumisel. Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring ja kooliõdede
kogutud andmed näitavad ülekaalulisuse kasvu ka õpilaste seas. Ligi veerand
täiskasvanutest sooviks saada toitumisspetsialisti nõuannet enda kaalu alandamiseks
(http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/toitumine-).

Rapla

maakonnas

oli

ülekaalulisus kokku 31,1% vastanutest ja rasvumine 19,6% vastanutest.

5.5 Alkoholi tarbimine
Tervise Arengu Instituudi andmetel kuulub Eesti enim alkoholi tarbivate riikide hulka
Euroopas. Alkoholist tingitud kahjud mõjutavad tugevalt rahva tervist ning seeläbi ka
majanduse toimimist. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab alkohol
tõsiseid tervisehädasid, kui aastas tarvitatakse ühe elaniku kohta üle 6 liitri
absoluutalkoholi,

Eestis

küündis

see

näitaja

2012.

aastal

10,6

liitrini

(http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/alkoholi-liigtarvitamise-ennetamine).
Tervise Arengu Instituut 2011. aastal uuringu põhjal ei ole Rapla maakonnas 20,4%
meestest ja 38,4% naistest mitte kordagi alkoholi tarvitanud viimase 30 päeva jooksul. Ühe
korra on tarvitanud viimase 30 päeva jooksul alkoholi 11% meestest ja 19,1% naistest. 2-3
korda on tarvitanud viimase 30 päeva jooksul alkoholi 20,1% meestest ja 25,1% naistest.
Vähemalt üks kord nädalas 48,5% meestest ja 17,4 naistest. Viimase 30 päeva jooksul ei
ole alkoholi tarvitanud kokku 28,8% vastanutest. Alkoholi tarvitamise vähendamise
valmidus on kokku 63,8% vastanutest.

5.6 Suitsetamine
Arvestuslikult moodustab tubaka tarvitamisest tingitud haigestumine Eestis 3000 liigset
haigusjuhtu

ja

suremuse

struktuuris

viiendiku

kõigist

surmajuhtudest

aastas.

Tubakatarvitamine tekitab 40% kõikidest südame-veresoonkonnahaiguste juhtudest, 80%
kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse juhtudest ja 30% kõikidest vähijuhtudest. Kopsuvähi
haigetest on aga suitsetajaid lausa 90%. Tubakatarvitamine on haigestumiste ja
enneaegsete surmade peamine ja seejuures täielikult välditav põhjus. See on ainus
riskitegur, mida on võimalik elimineerida kohe, kui inimene lõpetab suitsetamise.
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Eesti täiskasvanud elanikkonnast on iga neljas igapäevasuitsetaja. Suitsetajate hulk on küll
vähenemas, kuid väga aeglaselt. Ka koolinoorte suitsetamislevimuses on märgata viimastel
aastatel mõningast langustendentsi, kuid kasvamas on vesipiibu suitsetamine ja
suitsuvabade tubakatoodete nagu huuletubaka ehk snusi tarvitamine. Probleemiks on
suitsetamise kasv tütarlaste ja noorte naiste seas (http://www.tai.ee/et/tegevused/terviseedendamine/tubakatarvitamise-vahendamine).
Tervise Arengu Instituut 2011. aasta uuringu põhjal hindas ennast Rapla maakonnas
mittesuitsetajaks 43,1% meestest ja 55,2% naistest. Suitsetamisest loobunud olid 17,2%
meestest ja 14,5% naistest. Aeg-ajalt suitsetajaks hindas ennast 6,9% meestest ja 6,4%
naistest. Igapäevasuitsetajaks hindas ennast 32,8%

meestest

ja

23,8%

naistest.

Suitsetamisest loobumise valmidus on kokku 88,4% vastanutest.

5.7 Narkootiliste ainete tarvitamine
Narkomaania muutus Eestis eriti teravaks probleemiks seoses HIV epideemiaga, mis sai
alguse süstivate uimastisõltlaste rahvastikurühmas 2000. aastal.
Tervise Arengu Instituut 2011. aasta uuringu põhjal vastas Rapla maakonnas 11,9%
meestest 8,2% naistest, et on elu jooksul kanepit tarvitanud ühe korra. Korduvalt on
tarvitanud 7,9% meestest ja 5,3% naistest. Ei ole tarvitanud 80,3% meestest ja 86,5%
naistest.
Kanepi hankimist pidas võimatuks 3% meestest ja 10,6% naistest. Keeruliseks pidas
kanepi hankimist 5,9% meestest ja 3,5% naistest. Lihtsaks pidas kanepi hankimist 23,7%
meestest ja 12,5% naistest. Ei tea-, vastas 67,4% meestest ja 73,5% naistest.
Elu jooksul on teisi narkootikume (nt ecstasyt, amfetamiini, kokaiini, heroiini) tarvitanud
ühe korra 6,9% meestest ja 2,7% naistest. Korduvalt 4,8% meestest, mitte ükski naistest.
Ei ole tarvitanud- vastas 88,3% meestest ja 97,3% naistest.
Teiste narkootikumide (nt ecstasy, amfetamiini, kokaiini, heroiini) hankimist pidas
võimatuks 3,9% meestest ja 13,5% naistest, keeruliseks 8,8% meestest ja 0,8% naistest,
lihtsaks 10,6% meestest ja 5,4% naistest. Ei tea- vastas 76,7% meestest ja 80,4% naistest.
23,1 % vastanutest vastas, et nende tutvusringkonnas on inimesi, kes tarvitavad narkootilisi
aineid.

5.8 Kondoomi kasutamine
Andmed puuduvad
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5.9 Helkuri kasutamine
Alates juulist 2011.a

kehtiv Liiklusseadus kohustab jalakäijat pimedal ajal liigeldes

kandma alati helkurit. Tervise Arengu Instituut 2011. aasta uuringu põhjal vastas, et
helkurit kannab Rapla maakonnas alati 38,1% meestest ja 56,6% naistest, enamasti 29,3%
meestest ja 35,8% naistest, harva või mitte kunagi 32,5% meestest ja 7,6% naistest.
Helkurit kannavad alati või enamasti kokku 74,6% vastanutest.

5.10

Turvavöö kasutamine

Uue Liiklusseaduse järgi peab sõiduauto juhil ja kõigil sõitjatel nii esi- kui tagaistmel
sõidu ajal olema turvavöö nõuetekohaselt kinnitatud. Tervise Arengu Instituut 2011. aasta
uuringu põhjal vastas Rapla maakonnas 75,1% meestest ja 82,1% naistest, et kasutavad
autos turvavööd alati, enamasti 12,3% meestest ja 14,6% naistest ja harva või mitte kunagi
12,5% meestest ja 3,3% naistest. Autojuhina kasutavad alati turvavööd 70,6% vastanutest.
Auto kaassõitjana esiistmel kasutavad alati turvavööd 95,4% vastanutest. Auto
kaassõitjana tagaistmel kasutavad alati turvavööd 77,0% vastanutest.

5.11

Tervisealase teabe kättesaadavus

Märjamaa vallas saab tervisealast infot valla koduleheküljelt, teadetetahvlitelt (alevis,
külades),

Märjamaa

Nädalalehest.

Perearstikeskustes

jagatakse

tervisealaseid

infovoldikuid.

5.12 Tervislikku eluviisi toetavad üritused
Iga aasta toimub Märjamaa vallas väga palju erinevaid tervislikke eluviise toetavaid
üritusi. Üritusi korraldavad kõik valla allasutused, MTÜ-d ja seltsid. Iga-aastaselt
korraldatakse erinevaid üritus Südamenädala raames (toitumisalased loengud, õppefilmid
kinos, käruralli, matkad jne) regulaarselt toimuvad noorte koolispordiüritused. Märjamaa
Päevade raames korraldatakse perespordipäevi. Traditsiooniks on saanud Märjamaa valla
Külavanemate Ühenduse korraldatav külade spordipäev. Märjamaa Noortekeskus
korraldab erinevaid matku, laagreid ja on algatanud ka õpilasmaleva tegevuse.
2012. aasta kevadel toimus Märjamaa valla eakate ohutuspäev. Ohutuspäeva eesmärk oli
tõsta eakate inimeste teadlikkust ja parendada oskusi vigastuste ennetamisel ning
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olukorraga hakkamasaamisel (esmaabi, elustamine, liiklusohutus, tuleohutus, praktiline
tulekustustus, kuritegevuse ennetamine, metsa eksimise vältimine, naabrivalve).
2012. aasta sügisel viisid Maanteeameti põhja regioon ja Lääne Prefektuuri
ennetusteenistus läbi eakatele jalgratturitele ja jalakäijatele suunatud liiklusohutusprojekti.
Projekti eesmärgiks oli propageerida enesesäästlikku liiklemist ning tõsta eakate
teadlikkust ohutusvestide kasutamise vajalikkusest. Koostöös sotsiaalosakonnaga jagasid
Rapla politseijaoskonna politseinikud eakatele teavet ohutust ja enesesäästlikust
liiklemisest Märjamaa Sotsiaalkeskuses, Valgu Rahvamajas, Teenuse mõisas ja Varbola
Rahvamajas. Projekti käigus jagati Märjamaa valla eakatele tasuta 250 ohutusvesti.

6.

TERVISETEENUSED

6.1 Tervishoiuteenused


Märjamaa Perearstikeskus OÜ võtab vastu kaks perearsti, neli pereõde ja üks
koduõde. Keskuses võtab vastu ämmaemand, kes nõustab sugulisel teel levivatest
haigustest ja naistehaigustest. Aitab rasestumisvastase meetodite valikul. Perekonna
planeerimisalane
nõustamine.

nõustamine.

Günekoloogiline

Raseduse
läbivaatus,

tuvastamine,
diagnostika

raseda

jälgimine

vastavalt

ja

juhendile

(www.perearstid.ee).


Märjamaa Arstid OÜ võtab vastu kaks perearsti, kaks abiarsti, koolitervishoiu
teenust osutav kooliõde ja kaks pereõde (https://marjamaa.kovtp.ee/et/marjamaaarstid-ou).



Märjamaa Haigla AS osutatakse statsionaarset hooldusravi ja ambulatoorset
taastusravi ning rehabilitatsiooniteenust. Haiglas tegutseb ämmaemad, naistearst ja
üks kiirabibrigaad.



Haiglas on laboratoorsete analüüside tegemise võimalus, röntgendiagnostika
võimalus

ja

meditsiiniliste

abivahendite

kasutamise

võimalus

(http://www.märjamaahaigla.ee/).


Märjamaa alevis on kaks apteeki ja kaks hambaravikabineti.



Eriarstiabi saavad Märjamaa valla elanikud SA Rapla Maakonnahaiglast, mis
kuulub Tervist Edendavate Haiglate üleriigilisse võrgustikku. Erialaarstid võtavad
vastu järgmistel erialadel: neuroloogia, psühhiaatria, üldkirurgia, uroloogia,
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sisehaigused, kardioloogia, reumatoloogia, endokrinoloogia, ortopeedia, nahasuguhaigused, nina-kurgu-kõrvahaigused, günekoloogia ja lastehaigused. Haiglas
on erakorralise meditsiini-, sise-, kirurgia-, laste-, günekoloogia- ja sünnitus- ning
psühhiaatriaosakond ja hooldusravi osakond. Haiglas on radioloogia, endoskoopia,
sonograafia, südame funktsionaalse diagnostika kabinetid, laboratoorium ja apteek
(http://raplahaigla.ee).


Eraõiguslikul alusel töötavad maakonnas silmaarst (OÜ Cilia) ja günekoloog (OÜ
Praxsis).

OÜ

Praksises

toimub

rasedus-

ja

sünnitusnõustamine

ja

raseduskriisinõustamine. Noorte Nõustamiskeskuses toimub tasuta nõustamine kuni
24-aastastele (kaasa arvatud) mõlemast soost noortele; seksuaalsel teel levivate
haiguste

ennetustöö;

rasedusvastane

nõustamine

(www.erapraxis.ee/paaridele/#noustamine).


Töötervishoiu teenuse osutajat Märjamaa vallas ei ole, asutused tellivad teenuse.

6.2 Nõustamisteenused


Märjamaa valla elanikud saavad esmast tervisealast nõustamist oma perearstilt.
Perearstikeskuse kliendid saavad vajadusel toitumisalast nõustamist, diabeedialast
nõustamist, sõltuvusest loobumise nõustamist. Väljaspool vastuvõtuaega pakuvad
perearstid telefoninõustamist.



Psühholoogilist

nõustamist

saavad

valla

elanikud

Rapla

Maakonna

Psühholoogiateenistuse poole pöördudes.


Erapolikliinik Praxis pakub erivajadustega laste nõustamist, sotsiaalse toimetuleku
sh. finantsalast nõustamist, toitumisalast nõustamist ja sõltuvusest loobumise
nõustamist (suitsetamine, alkoholism, narkomaania). Erapolikliinikus Praxis
AMOR kabinet pakub noorte seksuaalalaset nõustamist ja paariteraapiat.



SA Raplamaa Info-ja Nõustamiskeskus on õppenõustamisteenuseid koordineeriv
tugikeskus Rapla maakonnas, mis tagab sihtrühma teadlikkuse laste arenguliste
erivajaduste varajaseks märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks ning
toimiva

koostöövõrgustiku

haridusasutuste

ja

kohalike

omavalitsustega.

Nõustamiskeskuses pakub noorele infot ümbritsevast elust teavet ja suurendab
valikuvõimalusi oma elu paremaks korraldamiseks.. Õppenõustamisteenust
pakutakse laste, lastevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamist lapse võimete
ja arenguvõimaluste väljaselgitamiseks ning õppimise või käitumisega seotud
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probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Nõustamisteenuste abil soovitakse
ennetada õpilaste koolist väljalangevust ning suurendame noorte edasist
toimetulekut

ja

ning

konkurentsivõimet

igapäevaelus

ja

tööturul.

Karjäärinõustamise abil soovitakse toetada inimest teadlike karjääriotsuste
tegemisel ja elluviimisel (http://www.rink.ee)


Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koda MTÜ pakub abi Raplamaa erivajadusega
inimestele (liikumine, nägemine, kuulmine, kõne, intellekt, psüühika).
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7.

MÄRJAMAA VALLA TERVISEDENDUSLIKU VALDKONNA TEGEVUSKAVA

Tegevustesse peavad olema kaasatud paikkonna tervishoiutöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad, treenerid,
noorsootöötajad ja teised spetsialistid.
Nr
Eesmärk
1 Valla tervisenõukogu
moodustamine

Tegevus
Ettepaneku esitamine
vallavolikogule

Vastutaja
/teostaja
Vallavalitsus

Aeg
2014

Tulemuslikkuse indikaator
Tervisenõukogu koos
vastutusvaldkondadega asub
tööle

2 Laste ja noorte turvaline ning
tervislik areng

Teavitus ja ohutusalaste
kampaaniate
korraldamine. Valla
ajalehes ja kodulehel
tervisedendusliku
informatsiooni
kajastamine

Vallavalitsus,
tervisenõukogu,
Päästeamet,
Tervisekeskused,
MTÜ-d,

pidev

Elanikkonna kõrge teadlikkus,
tervisedenduslikest üritustest
osavõtt suureneb.

3 Tervislik elu-, õpi-ja
töökeskkond

Valla asutustes ja
avalikus ruumis elu-,
õpi- ja töökeskkonna
parendamine.

Vallavalitsus,
tervisenõukogu,
MTÜ-d

pidev

Elu-, õpi ja töökeskkond on
uuenenud ja soodustab
tervislikku eluviisi.

4 Märjamaa alevi, Midrimaa
lasteaia ja Orgita küla lapsed
saavad uue mänguväljaku

2 mänguväljaku
projekteerimineehitamine

KOV

2014

Midrimaa lasteaia ja Märjamaa
gümnaasiumi territooriumil on
uued mänguväljakud
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Läbiviidud ürituste arv

2014-2015

Loodud on transporditeenuse
osutamise kord Märjamaa
vallas
Tugiisikuteenust saavate
inimeste arv

Regulaarsete tervise- ja
spordipäevade
korraldamine

6 Pere- ja eriarsti teenuse
kättesaadavuse parendamine

transpordi korraldamine KOV

7 Tugiisikuteenuse osutamine
erinevatele sihtgruppidele

vajaduse
väljaselgitamine ja
teenuse korraldamine ja
rahastuse leidmine
vajaduse
väljaselgitamine ja
teenuse korraldamine ja
rahastuse leidmine
vajaduse
väljaselgitamine ja
teenuse korraldamine ja
rahastuse leidmine
terviseradade ja
infrastruktuuri
väljaehitamine

KOV, MTÜ-d

2014-2017

KOV, MTÜ-d

2014-2017

Kõik piirkonnad on kaetud
avahooldustöötajatega

KOV, ELrahastus

2014-2017

Sotsiaaleluruumide arv

KOV, ELrahastus

2015-2018

Järta tervisespordikeskus on
vastavalt planeeringule välja
ehitatud

Tõhustatakse koostööd
politsei, KOV-i ja
turvafirmadega

KOV, Politsei,
turvafirmad

pidev

Vähenenud õigusrikkumiste arv

Esmaabikoolituste
korraldamine koolides
ja lasteasutustes

KOV, perearstid,
Päästeteamet

pidev

Esmaabi oskustega elanike arv

8 Avahooldusteenuse mahu
suurendamine, igasse piirkonda
avahooldustöötaja
9 Sotsiaal- ja
munitsipaaleluruumide
ehitamine ja parendamine
10 Järta tervisespordikeskus on
kujunenud
multifunktsionaalseks
tervisespordikeskuseks
11 Noorte kuritegevuse tase on
vähenenud
12 Õnnetusjuhtumite korral on
elanike tegevus operatiivne

KOV,
tervisenõukogu,
MTÜ-d

pidev

5 Terved ja aktiivsed
vallakodanikud
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13 Elanike käitumine
kriisisituatsioonis on paranenud

14 Suurendada sotsiaalvaldkonnas
töötavate inimeste suutlikkust
15 Huvihariduse ja huviringide
kättesaadavus kõikidele lastele

16 Kõikides valla haridusasutustes
on tagatud logopeedi,
tervisetöötaja, eripedagoogi ja
psühholoogi teenus

Elanike teavitamine
kriisisituatsioonis
vajalike tegevuste osas.
Kodulehel ja vallalehes
avaldataks
kriisikomisjoni andmed
ja esmased juhused.
Koolituste ja
ühistegevuste
korraldamine

KOV

pidev

Elanikud on teadlikud
kriisisituatsioonis vajalikust
käitumisest

KOV

Pidev

Koolitustel osalenud töötajate
arv

vajaduse
KOV
väljaselgitamine,
teenuse või transpordi
korraldamine ja
rahastuse leidmine
spetsialistide palkamine KOV
või teenuse sisseostmine

Pidev

Huviringides osalejate arv

2014-2016

teenuste kättesaadavus on
tagatud
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KOKKUVÕTE
Märjamaa vald paikneb Rapla maakonnas kahel pool Tallinn-Pärnu maanteed ja ulatub
Harjumaast Pärnumaani. Siin ristuvad põhja-lõuna suunaline Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
(Via

Baltica)

ja

ida-lääne

suunaline

Tartu-Paide-Märjamaa-Haapsalu

tee.

Maakonnakeskusse Raplasse on Märjamaalt 30 km, Tallinna ja Pärnu 65 km ning
Haapsallu ja Türile ligikaudu 80 km. Vallas asub alev ja 82 küla.
Ligi 3000 elanikuga Märjamaa alevis asuvad apteegid, gümnaasium, haigla, kauplused,
kino, kirik, lasteaed, muusika- ja kunstikool, politseijaoskond, postkontor, päästekomando,
raamatukogu, rahvamaja, ujula, võimla. Kord nädalas ilmub valla ajaleht − Märjamaa
Nädalaleht, kord aastas valla kalender.

Märjamaa alev on tõmbekeskuseks lisaks

Märjamaa vallale Vigala, Kullamaa ja Raikküla valla elanikele.
Märjamaa vald peab oluliseks elanike tervist ja selle säilimist ning jätkab tervislike
eluviiside propageerimist ja turvalise elukeskkonna loomist. Terviseprofiili ja tegevuskava
koostamine aitab välja selgitada valdkonna probleemid, nende lahendamise viisid ja
vajalikud tegevused. Kindlasti on terviseprofiili ja tegevuskava vaja iga-aastaselt
täiendada, et dokument säilitaks oma ajakohasuse ja toimiks eesmärgipäraselt. Suur tänu
kõikidele, kes andsid oma panuse terviseprofiili koostamisele.

