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1 Sissejuhatus 
 
 

Paikkonna terviseprofiil (edaspidi TP) on arengudokument, mis aitab kaardistada kohalike 

elanike tervise olukorda ja seda mõjutavaid tegureid. Võimaldab määratleda paikkonna peamised 

probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. TP koostamise käigus 

kogutud info ning analüüsi- ja hindamistulemused annavad hea lähtekoha põhjaliku tervise 

arendamise kava koostamiseks omavalitsuses. 

 

Indikaatorid ehk TP sisendid on  kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude 

valdkondade spetsialistidelt kogutud arvamused, info ja statistika. Indikaatorid on kantud 

spetsiaalsesse tabelisse. Andmed on kirjeldatud aastate kaupa, toomaks välja võimalikke muutusi 

ja trende. Terviseprofiili andmete usaldusväärsuse tagamiseks on indikaatorite tabelis nimetatud 

ka andmeallikad ning andmete väljastamise aeg. Käesolevas profiilis kirjeldatakse kõiki 

vajalikke ning võimalikult palju soovituslikke indikaatoreid. Indikaatoreid, mida pole võimalik  

Martna valla kontekstis välja tuua (nt. vallas pole vastavat uuringut läbi viidud), on kirjeldatud 

maakondlike (Lääne maakond) või regionaalsete (Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa) näitajatena. 

 
Parema ülevaate saamiseks on TP-s mitmete andmete kirjeldamiseks kasutatud tabeli, diagrammi 

jne vormi.  Lisatud kommentaarid on abiks olukorra analüüsimisel, põhjuste ja võimaluste 

väljatoomisel. 

 

Tervis sõltub individuaalsetest (ealised, soolised, geneetilised) mittemuudetavatest teguritest. 

Lisaks neile eksisteerib aga suur hulk tegureid, mille mõju tervisele sõltub nii riigis kui ka 

omavalitsuses tehtavatest otsustest ja seeläbi kujundatavast elukeskkonnast. Kohalik omavalitsus 

ning teised aktiivsed osapooled omavad vastutust ja võimalust kujundada elukeskkond selliseks, 

mis võimaldab teha inimestel tervislikke valikuid. TP on heaks abimeheks ning infoallikaks 

selles tegevuses. 

 
Martna valla terviseprofiili prioriteetide aluseks on meie ühised väärtused, nagu inimestevaheline 

solidaarsus, võrdsed võimalused ja õiglus, juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja 

kodanikuühiskonna võimestumine.  
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Eraldi on terviseprofiilis välja toodud viis temaatilist valdkonda, mis kajastavad sotsiaalse 

sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu tagamist, 

tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning tervishoiuteenuste 

pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist.  

 

Terviseprofiili koostamise juures olid lisaks KOV-le abiks Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži 

tudengid Anu Seeman ja Marje Hiie.  

 

Käesoleva terviseprofiili tööversioon on koostatud seisuga 16. detsember 2010, uute andmete 

lisandumisega saab terviseprofiili pidevalt täiendada.  
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2 Üldandmed 
 
Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks peetud 

indikaatorite abil (www.terviseinfo.ee  täiendatud indikaatorite tabel seisuga 20.10.2010) 

 

2.1 Asukoht, pindala, administratiivsed näitajad 

Andmed valla kodulehelt: Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirde 

kaldal  ja naabriteks on lõunas Lihula vald, ühispiiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, 

põhjas Risti ning Taebla vald, läänes Ridala vald. 

Martna valda läbivad Tallinn-Virtsu maantee, mida mööda liigub aastas ligi 350 000 sõidukit ja 

950 000 reisijat ning mis on üks riigi tugimaanteedest ning Haapsalu-Laiküla maantee ja 

Palivere-Oonga maantee. 

Valla keskus, Martna küla, asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast ning 36 km kaugusel Lihula 

linnast. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel. 

Martna vald on oma pindalalt, 269 km2, Läänemaa keskmine. Külade kaugus valla keskusest 

Martnast on 10 kuni 15 km. 

Administratiivselt kuulub Martna valla koosseisu 34 küla.  Martna vallavolikogu 

otsusega  01.08.1995 aastal toimus endiste külade ennistamine, mille tagajärjel varem oleva 18 

küla asemel moodustati 34 küla. 

Martna valla rahvastik paikneb väga ebaühtlaselt. Nelja suurema asula: Martna, Kirna, Kasari ja 

Rõude elanike arv moodustab valla rahvastikust 45%. Haapsalu-Lihula maantee, Kirimäe-

Keskvere maantee ja Palivere-Oonga maantee äärsetesse ning selle vahetusse ümbrusse on 

koondunud üle 70 % valla elanikest. Valla rahvastiku keskmine asustustihedus on 4 inimest ühe 

ruutkilomeetri kohta. 
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2.2 Rahvastik 

Eesti Statistikaamet Martna valla aastakeskmine rahvaarv 

 
2009. aastal oli valla aastakeskmine rahvaarv Statistikaameti andmetel 922 inimest. 2000. Aasta 

sama näitaja oli 1062 Seega on rahvastik vähenenud 140 inimese võrra. Läänemaal on Martna 

vald rahvaarvu suuruselt omavalitsuste seas 6 kohal.  

 

Martna valla rahvastiku vanuseline ja ealine koosseis seisuga 01.01.2010 on toodud alljärgnevas  

rahvastikupüramiidis: 
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2.3 Sündivus ja suremus 
 

Sündivus on Martna vallas aastate lõikes vähenenud, 2007. aastal aga hüppeliselt tõusnud. Nn. 

laulva revolutsiooni lapsed on saanud täisealiseks ja sellega koos värsketeks lapsevanemateks. 

Teise lapse sünni puhul on oluliseks teguriks ka emapalk. 

 

 
Eesti Statistikaamet Sündide arv Martna vallas 
 
Sündimuse üldkordaja võrdlus kogu Eestiga (Statistikaamet) 
 
Sündimuse üldkordaja (sündide arv 1000 elaniku kohta) on soovituslik välja arvestada 

suurematel kohalikel omavalitsustel, võimaldab võrdlust teiste maakondade ja kogu Eesti 

vastavate näitajatega. 

 
Jooniselt näeme, et Martna valla sünnikõvera muutused on analoogsed  Eesti sünnikõveraga. 

Hüppeline sündivuse tõus Martna vallas oli 2007. aastal (Eestis tervikuna mitte). 

Rahvastikupüramiidilt (vt. ülalt) on näha,  kui palju on vallas noori vanuses 25-35 eluaastat – 

need on potentsiaalsed noored perekonnad, kuhu lapsi võiks sündida. 
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Eesti Statistikaamet Sünnid tuhande elaniku kohta Martna vallas võrrelduna Eesti näitajaga 
 

Aastatel 2002 -2006 on olnud suur väljaränne noorte osas, samal ajal on suurenenud eakate ja 

puuetega inimeste sisseränne – see seletab sündimuse vähenemist võrreldes Eesti keskmisega. 

 

Suremus on  vallas kõikuv aastate lõikes – kord tõuseb, kord langeb. Hüppeline langus oli 

aastatel 2002, 2006 ja 2008. Hüppeline tõus aastatel 2001, 2005, 2007 ja 2009 on seotud rändega. 

 

 

 

 
Eesti Statistikaamet Surmajuhtude arv Martna vallas 
 
 
Suremuse üldkordaja võrdlus kogu Eestiga (Statistikaamet) 

 

Alloleval joonisel ilmneb, et kui Eesti keskmine näitaja tervikuna on stabiilne aastate lõikes, siis 

Martna vallas sama näitaja osaliselt kõigub aastate lõikes.  
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Eesti Statistikaamet  Surmad tuhande elaniku kohta Martna vallas võrrelduna Eesti näitajaga 

 
 
Loomulik iive näitab, kui palju ületab surmade arv vallas sündide arvu. Loomulik iibe kordaja 

on aasta elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 aastakeskmise elaniku kohta. Martna vallas 

on  iive aastate lõikes negatiivne nii nagu on iseloomulik tervele Eestile. Küll on valla näitaja 

kõikumine tugevam kui terve Eesti näitaja kõikumine. 2008. aastal kattus vallas sündide ja 

surmade arv. Jooniselt vaadates tundub, et aastatel 2006-2007 on valla loomuliku iibe kordaja 

hakanud muutuma stabiilsemaks (kõikumised ei ole enam nii suured). Aastal 2008 toimus järsk 

loomuliku iibe kordaja langus. NB! Rahvastiku koguiibe (ehk rahvaarvu kogumuutuse) 

väljatoomisel tuleb lisaks sündidele-surmadele arvesse võtta ka mehaaniline liikumine ehk ränne. 

 

 
Eesti Statistikaamet Loomuliku iibe kordaja tuhande elaniku kohta Martna vallas ja Eestis 
tervikuna. 
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Rändesaldo kordaja 
 
Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel kindla 

ajavahemiku (aasta) jooksul. Rändesaldo kordaja on sisse- ja väljarännanute vahe 1000 elaniku 

kohta. 

 
 
 

 
Eesti Statistikaamet Rändesaldo kordaja Martna ja Eesti võrdlevalt 
 
Martna valla  rändesaldo on positiivne -  paikkonda elama asunuid on rohkem kui siit lahkujaid. 

Inimeste hoiakud vanuses 25+ on muutunud, pigem eelistatakse valida oma elukohaks 

maapiirkonda ja ollakse valmis käima tööl veidi kaugemal. Tõenäoline on tööealise elanikkonna  

sisserände kasv lähiaastatel. 

 
 
 
 

2.4 Valla eelarve 
 
Martna valla eelarve suurenes stabiilselt aastatel 2000-2008. Aastal  2009 toimus vähenemine: 

22,7 miljonilt(2008) 20,2 miljonile (Eesti Statistikaamet).  

 

Näitajate kasv ja langus on seletatav üldise majandusolukorraga Eestis. Parematel aegadel oli 

vallal rohkem raha, majanduslanguse ajal vähenes ka valla sissetulek. 
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Kohaliku omavalitsuse eelarvetulud ühe elaniku kohta 

 
Eesti Statistikaamet Martna vald 
 
Näitab KOV materiaalseid võimalusi elanike elukvaliteedi mõjutamiseks. Aastatel 2003- 2008 

näitaja suurenes stabiilselt, seejärel vähenes (seoses majanduslangusega). 

 
 
Laekunud tulumaks ühe elaniku kohta 
 
Selle põhjal saab kirjeldada elanikkonna elatustaset. Analoogselt eelmise näitajaga on see 

aastatel 2006-2008 stabiilselt kasvanud, 2009. aastal langes. 

 

 

2.5 Tervisespetsialist vallas 
 
Martna vallas tervisespetsialisti pole. Elanikke teenindab perearst, medõde ja lasteõde. 

Mõistlik oleks kaaluda ühe ja sama spetsialisti teenuse kasutamist erinevates valdades. 

Tervisealane nõustamisteenus (nt. hambaravile suunamine vajadusel) võiks olla korraldatud 

analoogselt. 

Koopereerumine praegu juba toimub – Martna perearst on  pakub sama teenust ka Kullamaal ja 

vajadusel asendab Taebla perearsti. 
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2.6 Demograafiline tööturusurveindeks 
 

Näitaja kirjeldab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased) ja sealt vanuse 

tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhet.  Kui indeks on ühest suurem, 

siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanuse tõttu potentsiaalselt välja 

langeb. 

 

 
Eesti Statistikaamet Martna valla demograafiline tööturusurveindeks 
 
 
Joonise põhjal nähtub, et Martnas on tööjõuturule sisenevate noorte arv väiksem kui tööturult 

lahkuvate inimeste arv. Olukorra tasakaalustamiseks oleks vaja kavandada erinevaid programme 

ja abinõusid. Otstarbekas on parandada infrastruktuuri (teed, bussiliiklus, internet jne), lasteaia- 

ja kooliteenust, et muuta Martna vald noorele tööealisele perele atraktiivseks kodukohaks. 

Nt. bussiliiklus mõjutab  elanikke terves maakonnas,  mõistlik on seda lahendada maakonna 

tasandil koostöös teiste omavalitsustega. 

 
 

2.7 Elanikkonna haridustase 
 
Haridustase olulise tervisemõjurina on seotud tööpuuduse ja vaesusega. Paikkonna elanike 

haridustaseme läbilõikeline analüüs võimaldab planeerida piirkonna vajadust töökohtade järele 

ning aidata ennetada/vähendada tööpuudust. 
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Eesti Statistikaamet Martna valla elanike jaotus haridustaseme järgi aastal 2000. 
 
Olukord näitab ilmekalt haridustaset läbi rahvastiku vanuselise koosseisu  aastal 2000. Üle 1/3 

vallaelanikest on eakamad ja puuetega inimesed, kelle haridustee ei ole olnud väga pikk. Kesk- ja 

keskerihariduse osakaal (31 %) on väga hea arvestades rahvastiku koosseisu.  

Kõrgharidust omavate elanike osakaal kasvab, sest hoiakud hariduse suhtes on muutunud 

(tahetakse omandada haridust). Teiseks on kasvanud elukestva õppe väärtustamine ja selle 

pakkumine kohapeal (päevakeskustes). Kolmandaks eeldatakse tööealiste haritud noorte perede 

juurdekasvu vallas. 

Vallavalitsus väärtustab ja propageerib hariduse omandamist, soosides oma töötajate ja valla 

allasutuste  töötajate elukestvat õpet. Aastal 2010 sai Martna vald Lääne Maavalitsuselt 

koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitli. 

 

 

 

2.8 Rahvastiku tervisenäitajad 
 
Need on olulised näitajad kirjeldamaks piirkonna elanike tervise hetkeseisundit. Näitaja 

võimaldab planeerida vajalikke ennetustegevusi ja meetmeid. 

Eesti inimeste tervislikku seisundit kirjeldavat statistikat ning sellealaseid uuringuid (riigi, 

regiooni ja maakondlikul tasandil) on läbi viidud väga mitmeid. Analoogseid uuringuid kohalike 
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omavalitsuste piirkonnas hetkel eriti läbi pole viidud ning seega need andmed puuduvad. 

Seepärast kajastatakse alljärgnevalt enamasti maakondlikke näitajaid. 

 
Südame ja veresoonkonnahaigused (edaspidi SVH) on Eestis varase (nooremalt kui 65- 

aastaselt) töövõime kaotamise ja surma peapõhjus (Südame- ja veresoonkonnahaiguse 

ennetamise riiklik strateegia 2005-2020 2005:3). 

 

Seepärast vaatleb TP ühe indikaatorina suremuskordajat vereringeelundite haigustesse. 

Lisaks on vaatluse all suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse, suremuskordaja 

välispõhjustesse (sõidukiõnnetused, juhuslikud mürgistused, alkoholimürgistus, enesetapp, 

rünne, põletused ja tuleõnnetused, uppumised, lämbumised, kukkumised, hammustused, elektri- 

ja kiirguskahjustused jne). Järgnevalt tabel,  mis kirjeldab Eesti näitajaid nimetatud 

suremuspõhjustes. 

 

 
Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas Martna näitajad võrrelduna Eestiga 
 
Martnas 	  suremus	  nendesse	  haigustesse	  sarnane	  teiste	  Eesti	  piirkondadega.	  Nimetatud	  aastatel	  

suremuskordaja	  SVH-‐sse	  2-‐5	  ja	  pahaloomulistesse	  haigustesse	  2-‐3.	  	  

Haiguse	  suremuskordaja	  =	  (surmade	  arv	  haigusesse	  :	  aastakeskmise	  rahvastikuga)	  x	  100	  000	  
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Martna valla terviseprofiil  

  17 

Valitud nakkushaigustesse haigestumus: Puukborrelioos Martna vallas 
 
Martna on Eestis  üks puugiohtlikumaid piirkondi. Vallal puuduvad vahendid haiguste 

vältimiseks. Kaitsesüstimise propageerimine elanike hulgas oleks üks ennetusvõimalusi.  

 

 
Valitud nakkushaigustesse haigestumus: Tuberkuloosi emashaigestumine Lääne 

maakonnas 

 

Tuberkuloosi esmashaigestumise juhtude arv Läänemaal aastatel 2000-2009 on  erinev. Esines 

stabiilsemaid perioode (nt. aastatel 2000-2004 ca 6-7 haigestumist aastas), aastal 2005 vaid 1 

haigestumine, 2006. aastal järsk tõus - 7 haigestunut, 2007-2008 stabiilsemad aastad(3 

haigestumist). Aastal 2009 väga järsk tõus – 17 haigestumist. Allpool toodud diagrammis on 

toodud Lääne Maakonnas tuberkuloosihaigestumise esmajuhtumid ümberarvestatud 100 000 

elaniku kohta. 

 
Tervise Arengu Instituut Tuberkuloosi esmahaigestumise juhud Lääne Maakonnas 
 
 

3 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
 
Antud alapeatükis kirjeldatakse valla elanike situatsiooni tööturul, nende majanduslikku 

toimetulekut ja kaasatust kogukonna ellu. Sotsiaalne sidusus tähendab kogukonna liikmete kokku 

hoidmist ja koostööd, osalemist mitmesuguste ühenduste ja rühmade tegevuses, oma naabrite 

tundmist ja nendega suhtlemist. Kogukond suudab kindlustada oma liikmete heaolu vältides 

lõhestumist ja tõrjutust 
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3.1 Tööturu situatsioon 
 
Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Martna vallas 

 
Eesti Statistikaamet  
 
Ettevõtete/üksuste arv Martna vallas: 60(2004), 59(2005), 57(2006), 60(2007), 57(2008) ja 

64(2009) 

Valdavalt on tegemist mikroettevõtetega, kus vähem kui 10 töötajat. Aastal 2009 oli 62 ettevõtet 

64-st mikroettevõtted: 

 

 
Eesti Statistikaamet Martna valla ettevõtetted/üksused 
 
Kuna Martnas on  valdavalt mikroettevõtted - inimesed tahavad ise pigem ettevõtjad kui 

palgatöötajad olla, siis annab see tunnistust piirkonna inimeste ettevõtlikkusest. Suur 
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mikroettevõtete arv hajutab riske.  Ühe suure tööandja pankrotistumine võib kaasa tuua suure 

sotsiaalse katastroofi piirkonnas.  

 

Aastal 2009 on tekkinud juurde 7 uut ettevõtet (varasemad aastad stabiilsemad – uusi ettevõtteid 

eriti juurde ei tulnud). 2009 a. näitajad annavad tunnistust sellest, et piirkonnal on ettevõtluse 

arenguks piisavalt perspektiivi. Töötuse tagajärjel tulid tööealised koju tagasi ja asutasid oma 

mikroettevõtted, millest üks on tänaseks laienenud Haapsalusse. Talleggi linnuvabrikus  

puhkenud taudi tagajärjel peeti vajalikuks riskide hajutamiseks tootmisüksusi paigutada laiali üle 

Eesti ja tänu sellele rajati valda sugulinnufarm, mis annab tööd neljale inimesele Väike-Lähtru 

külas. 

 
Suure töötajate arvuga ettevõtted on olulised tööandjad kohapeal. Suurimad ettevõtted Martna 

vallas: OÜ Kirjak, OÜ Viljatare, seafarm Fazenda, põllumajandusühistud OÜ Lähtru ja OÜ 

Kesküla. Tööd vallaelanikele annavad OÜ Maag (Taebla) ja PKC Eesti AS juhtmetehas 

Haapsalus. Vallavalitsus tööandjana: Martna põhikool, lasteaed, kommunaal (37 inimesele 

kokku).  

 

 

 

 

Tööhõive määr 

 

Hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus. Töökoht on oluline tervisemõjur mõjutades 

tervislikku seisundit terve olemise suunas. 
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Eesti Statistikaamet  
 
Millegipärast näitab mul tabelis, et on maakondlik näitaja ja statistikagi maakondlik, kuid 

joonisele pani Martna vald.  Siin võib olla üks tabeli vigadest (neid pidi seal olema L 

 

 
Keskmine brutotulu 
 
Näitab piirkonnas elavate inimeste jõukust. Koos brutotulu saajate osakaaluga kirjeldab ka KOV 

suhtelist jõukust (määrab kohaliku eelarve omatulude mahu elaniku kohta). Allolevalt 

diagrammilt nähtub, et aastatel 2003-2008 analoogselt kogu Eesti näitajaga tõusis Martna valla 

elanike brutotulu, langus iseloomustab 2009. aastat.  

 
Eesti Statistikaamet 
 
 
Ülalpeetavate määr 
 
Mittetööealised e. ülalpeetavad on kuni 14-aastased ning üle 65- aastased inimesed. Näitab mitut 

inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest. Iseloomustab ka rahvastiku vanuskoosseisu. 

Oluline näitaja eelarve poliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub hõivest, kuid haridus- 

tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust. Sisuliselt näitab, 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. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatele. 
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Eesti Statistikaamet 
 
 
Miinimumpalga saajate osakaal 
 
Miinimumpalga saajate osakaal tööl käivatest inimestest. Miinimumpalgasaajad on potensiaalses 

vaesusriskis elavate inimeste grupp. Võivad olla võimalikud tulevased töötud. Näitaja võimaldab 

planeerida vajalikke teenuseid ja toetusi. Samas miinimumpalgasaajal säilib harjumus tööl käia 

ning seega on tööturul aktiivne. Praegune majanduslik olukord ei võimalda tööandjal sageli 

makstagi rohkem kui miinimumpalka. Majandusliku olukorra paranedes ilmselt kasvavad ka 

palgad. Läänemaa on oma olemuselt madalapalgaline piirkond võrreldes Eestiga. 

Martna valla miinimupalgasaajate osakaal (näitaja on vastava aasta detsembri seisuga):  

13,2% (2006) / 13,4% (2007) / 19,1% (2008) / 21,2% (2009) Eesti Maksu- ja Tolliamet 

 

 
Registreeritud  töötuse määr 
 
Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osakaalu tööjõus, s.t. tööjõulise elanikkonna 

hulgas. Töötus on oluline terviserisk. Sellest lähtuvalt on KOV võimalus planeerida ja käivitada 

vajalikke meetmeid (nõustamisteenused, koolitused, terviseteenuse pakkumine 

tervisekindlustuseta isikutele). 
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Eesti Statistikaamet  Registreeritud töötuse määr 
 
Jooniselt on näha, et  analoogselt Eestiga on Martna vallas töötus 2009. aastal  hüppeliselt 

suurenenud. Tõsine probleem on pikaealised töötud (ca 10-13 inimest). Raskendatud tööturule 

tagasi toomine, resotsialiseerumist takistab sageli süvenev alkoholism. Töötute töötukassas 

registreerumise aktiviseerumine (seoses sotsiaaltoetuste ja ravikindlustuse taotlemisega). 

Süveneb sotsiaalne abitus. Töötukassa ei suuda kõiki koolitada, abiks on töötute ühendused. 

Aastast 2010 tegutseb MTÜ "Tegusate töötute klubi" ja põhiliselt Rõudes Töötute tööturule 

tagasitoomine läbi tööharjutuse. Töötute arv KOV-s 45 (2000), 44(01), 45(02), 50(03), 

43(04),37(05),39(06), 13(07), 32(08) ja 44 (09).  (KOV 02.12.2010). 

 
 

3.2  Toimetulek 
 
Ravikindlustusega kaetud 
 
Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal rahvastikust 

 
Eesti Haigekassa, Martna Vallavalitsus 
 
Martna andmed on aastast 2004. Jooniselt nähtub, et Martna vallas on alla 90 % inimestest 

olemas ravikindlustus, Eesti keskmine näitaja on selles osas kõrgem. 
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Töövõimetuspensionäride osakaal kogu tööealisest elanikkonnast 

 

Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud tööealine (vanuses 16-65) inimene, 

kelle töövõime kaotus on vahemikus 40-100%.  Näitaja aitab hinnata probleemi ulatust, 

planeerida vajalikke tegevusi, meetmeid sihtgrupile. 

 

 
 

 
Martna Vallavalitsus, Eesti Statistikaamet Martna valla töövõimetuspensionäride osakaal kogu 
tööealisest elanikkonnast 
 
 
Puuetega laste arv 
 
Puude olemasolu takistab inimesel ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel osalemist. Puude 

raskusastmed: sügav, raske ja keskmine. 

 

 
 
Martna Vallavalitsus Puuetega laste arv 
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Puuetega täiskasvanute arv 
 

 
Martna Vallavalitsus Puuetega täiskasvanute arv 
 
 
Välja makstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta 

 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudustkannatajale, mida maksab KOV. Hõlmab toimetulekupiiri 

tagamise toetust ja lisatoetust. Vt. diagrammi allpool 

 

 

 
Välja makstud toimetulekutoetused toimetulekupiiri tagamiseks 
 
Toimetulekutoetus on riigi abi puudustkannatajale, mida maksab KOV. Toimetulekupiiriks 

loetakse summat, mis on vajalik minimaalseks äraelamiseks ühe kuu jooksul. Toimetulekupiiri 

summa suurus määratakse Riigikogu poolt igal aastal uuesti. Toimetulekupiir sõltub inimeste 

arvust perekonnas. Vt. diagrammi. 
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Eesti Statistikaamet Martna vallas makstud toimetulekutoetused inimese kohta 
 
Vaesus on oluline terviserisk. Vaesus võimendab kõiki negatiivseid inimese elukvaliteeti 

mõjutavaid tegureid. 

 

 
Martna valla sotsiaaltöö korraldusest 
 
Sotsiaalhoolekande eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse suurendamine kohalikus omavalitsuse ja 

abi organiseerimine neile isikutele, kes ei suuda igapäevase eluga toime tulla 

Peamised abivajajad on toimetulekuraskustega  pered ja eakad, puuetega inimesed, pikaajalised 

töötud ja töövõimetuspensionärid.   

Martna vallas üks sotsiaaltöötaja ja üks hooldustöötaja. 

Sotsiaaltöötaja töö ülesanneteks on; 

- riikliku toimetulekutoetuse ning täiendavate toetuste arvestamine, maksmine ja aruandlus; 

- kohaliku omavalitsuse toetuste määramine ja maksmine; 

- laste- ja peretöö (lastekaitse, eestkoste, hoolduspered, tugiisikud) 

- sotsiaalteeuste arendamine, määramine ja osutamine; 

- töötute tööle suunamine, koostöö töötute tugisikuga, projektides osalemine; 

- abivajaduse hindamine sotsiaaltoetuse või –teenuse väljaselgitamiseks; 

- hoolekandeasutuse või hooldusperesse suunamine; 

- erivajadustega inimeste ja pikaajaliste töötute sotsiaalse turvalisusetagamine ja 

ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine; 

- kodukülastamine (õpi- ja käitumisraskustega lapsed; eakad, puudega inimesed): 

- koostöö ametiasutustega (koolid ,haiglad, pensioniamet, politsei kodakondsus- ja 

migratsioonibüroo, abivajajate lähedastega jt.) 

projektide kirjutamine ja elluviimine noorte vaba aja sisustamiseks ja kuritegevuse ennetamiseks;  
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Sotsiaaltoetuste loetelu ja saajate arv 
 
Pere sissetulekust sõltumatud toetused: 

1. sünnitoetus 3000 kr, millest  50% lapse sünni korral ja 50% lapse 1,5 aastaseks saamisel; 

2. matusetoetus 500 kr; 

3. vältimatu sotsiaalabi; 

4. laste jõulupakid kuni 100 kr; 

5. ranitsatoetus 2000 kr; 

6. õpilaste sõidusoodustused; 

7. toetus raske ja sügava puudega lastele; 

8. hooldajatoetus 

9. vanurite sünnipäevade tähistamine. 

 

Pere sissetulekust sõltuvad toetused: 

1. toimetulekutoetus 

2. ühekordsed toetused ja teenused 2000 kr aastas, majanduslikes raskustes olevatele 

peredele ja üksikisikutele (netosissetulek ühe pereliikme kohta alla 2000 kr kuus); 

3. prillitoetus  500 kr või prillide maksumus; 

4. koolilõuna, lasteaiatoidu ja koolipiima kompenseerimine; 

5. õppevahendite toetus; 

6. hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude kompenseerimine. 

 

Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest või valla eelarvest makstavad täiendavad sotsiaal-

toetused: 

1. riiklikku toimetulekutoetust makstakse vastavalt vabariigi valitsuse poolt kehtestatud 

määradele  ja vallavolikogu poolt  kehtestatud eluaseme kulude piirmääradele; 

2. riikliku toimetulekutoetuse ülejäägist võib maksta täiendavaid toetusi toimetulekuraskustes 

peredele või üksikisikutele (lasterikkad pered, puuetega isikud, toimetulekuraskustes pered jt.). 
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Paikkonnas pakutavad sotsiaalteenused 

 

Kodukülastuste ja  avahooldusteenuse korraldamiseks ning abivajajate transportimiseks on 

kasutada ametiauto. 

Koduhooldusteenust osutatakse üksikvanuritele ja puudega inimestele, orienteeruvalt 8-10 

inimesele. 

Hooldekodu teenust ostetakse teistelt omavalitsustelt. 2010. a ei ole valla poolt toetatavaid 

kliente. 

Vallal on üks kolmetoaline sotsiaalkorter Martnas, kus praegu elab kaks puudega isikut. 

Sotsiaalteenused  

      -    nõustamisteenus 

- avahooldusteenus 

- pesupesemise teenus 

- saunateenus 

- supiköök  (koolisöökla baasil) 

- isikliku abistaja teenus 

- tugiisiku teenus 

- transporditeenus   

 

Kasutatavam on võlanõustamisteenus ja nõustamine sotsiaalse toimetuleku osas. 

Nõustamisteenus on kasvanud viimasel aastal seoses majanduslangusega. 

Vallas üks avahooldustöötaja, kes abistab eakaid ja puudega inimesi. Hooldaja käib poes, maksab 

maksud, toob suppi, toob joogivee ja küttepuud tuppa.  Käib apteegis ja korraldab arstiabi.  

Avahooldusel 8-10 isikut. 

Suppi viiakse koju avahooldusel olevatele isikutele, Martna piirkonna inimesed käivad kohapeal.  

Isikliku abistaja teenust osutasime raske puudega lapsele lasteaias, isiklikud abistajad on 

määratud raske ja sügava puudega inimestele.  

Vallas on kaks koolitatud tugiisikut, praegu ei ole teenuse vajajaid. 

Transporditeenust osutame peamiselt puudega isikutele ja eakatele. 

 

Vallas vaadatakse iga juhtum individuaalselt läbi ja olukord lahendatakse vastavalt konkreetsele 

vajadusele, mis teeb kõik pakutavad teenused paindlikuks ja väldib ressursside raiskamist. 
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Kodutus 

 

Aastatel 2000-2009  ei ole vallas kodutuid olnud, samuti ei ole kasutatud varjupaigateenust. 

Vallal ei ole kodutute varjupaika. 

 

 
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 efektiivema kasutuse. 

Vallas nimetatud skeemid kasutusel pole. 

 

 

3.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 
 
Kogukonna motivaatorid 

 

See on KOV- poolne tunnustus ning erinevad väljaantavad tänukirjad ja meened. 

Valla kodanikke tunnustatakse avalikel üritustel aukirjade, meenetega, esitatakse autasustamiseks 

maakonda ja vabariiki. Vald osaleb liikumises „Kaunis kodu“, esitab kandidaate maakondlikule 

tunnustamisüritusele „Sädeinimesed“ ja nominente täiskasvanud õppija nädala raames.  

Parimad sportlased ja nende treenerid saavad aasta lõpus rahalise preemia (traditsioon aastast 

2005). 

Valla üritusi püütakse läbi viia erinevates valla piirkondades, mis mõjub tunnustamisena kuna 

väärtustatakse kohapealset paika ja tegijaid. Aastal 2010 kuulutati välja valla lipukonkurss, sest 

lippu veel ei olnud. Kokku esitati 47 tööd 17 erineva autori poolt. Hindamiseks olid tööd väljas 

kogukonna üritustel, vallamajas ja internetis (valla koduleht, Facebook, Orkut).  

Orkutis on Martna valla noored omaalgatuslikult loonud Martna kommuuni, kasutades Martna 

valla sümboolikat. See näitab, et noored, kes on nii siin kui üle maailma, tunnevad end 

kogukonna liikmetena ning tahavad kaasa rääkida neile olulistes kogukonnaga seotud 

küsimustes. 
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Elanike kaasamine 

 

Nagu eelmises punktis räägitud, kaasatakse elanikke mitmel erineval viisil kasutades internetti ja 

suuri ühisüritusi (koosolekud, arutelud, hääletused jne). 

Vallavolikogu koosseisus on liikmeid valla eri piirkondadest, mis tagab adekvaatse ja kiire info 

liikumise kogukonnas. Nii jõuavad ka väikeste piirkondade probleemid kiiresti valda ning saavad 

võimalikult kiire lahenduse. 

 

KOV saab mitmel viisil kaasata paikkonna elanikke otsustamisprotsessidesse. Inimesed võivad 

kogukonna tegevustesse olla kaasatud erinevate ühingute, seltside, vabatahtlike tegevuste jne 

kaudu. 

Elanikel on võimalus soovi korral osaleda valla volikogu istungitel. Elanikke  kaasatakse  

arengukava koostamisel ja teiste tähtsamate strateegiliste küsimuste aruteludel.  

 

Vallas tegutsevad  MTÜ Keskvere Kultuurikoda, MTÜ Rõude küla selts, MTÜ Martna 

Päevakeskus, Lähtru Naiste Selts Liisu, Martna Põhikooli spordiklubi, Spordiklubi Martna, 

Väike-Lähtru kiriku taastamise MTÜ, Suure-Lähtru mõis, Saueaugu Teatritalu,  Laiküla seltsing, 

EELK Martna Püha Martini kogudus.  

Aktiivselt tegutsevad  MTÜ Martna Päevakeskus eakatele  ja Rõude külaselts, kus käiakse koos 

perekonniti (käsitöö- juhendajate eestvedamisel, näitering, lauluring, nimekate külalistega 

kohtumised, projektide põhiselt töötute aktiviseerimine, tööharjutused töötutele jm). 

Vallas tegutseb Martna Noortekogu, mis ühendab terve valla noori. 

 

Korraldatakse ümarlaudu, koostööüritusi, talguid. Külaseltsid on elukestva õppe üheks 

väljundiks piirkonnas. Mõned neist turundavad piirkonda läbi turismi ja üle-eestiliste 

teatrietenduste ja kontserdite korraldamise paikadena.  

 

 

Naabrivalve piirkondade võrgustikku kuulumine 

 

Seisuga 16.12.2010 ei ole Martna vald  liitunud naabrivalve piirkondade võrgustikuga. 

Naabrivalve toimib piirkonnas iseenesest. Loomulik eluviis on vaadata, kas naabril on kõik 

korras. 
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4 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 
 

4.1 Laste arv omavalitsuses 
 

 
Eesti Statistikaamet Martna valla laste vanuseline koosseis. 
 
 
 
 

4.2 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 
 

Lasteaed: 

Lasteaia laste tee viib bussijaamast lasteaeda ilma, et oleks vaja sõiduteid ületada, autodega saab 

lasteaia kõrval asuvasse parklasse. 

Lasteaiahoone vajab kap.remonti, keskkütte süsteem on amortiseerunud.  Kasutatakse lisa 

kütmist elektriga. Lastaias vajalik  oma küttesüsteem, et ei oleks trassisooja kadusid ja saaks 

reguleerida soojust vastavalt vajadusele. 

Uuendamist vajab valgustus, mis ei vasta tervishoiu nõuetele. 

Lasteaia territoorium piirdeaiaga eraldatud. Seal mänguväljak liivakastide ja atraktsioonidega, 

mis vajavad täiustamist. Mänguväljakud paiknevad lisaks lasteasutustele ka elamurajoonides 

(Martnas ja Rõudes). Plaanitakse rajada seiklus- ja treeningrajad Martnasse kooli juurde ja 

Paumani tiigi juurde. 

Vaja on hinnata lasteaia, kooli ja vallamaja hoonete remondi ning soojustamise vajadust. 
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Lasteaed tagab tänases kontekstis laste nii vaimse kui füüsilise arengu. Martna lasteaia eripära 

on, et koos õpivad tavalised ja erivajadustega lapsed. Erivajadustega lapsed õpivad paremini 

sotsialiseerima ja tavalised lapsed suudavad tulevikus olla hoolivamad ja sallivamad 

kaaskodanike suhtes. 

 

Kool: 

Koolis seoses uute akende paigaldamisega täiustada ventilatsiooni ja kaasajastada vastavust 

tuleohutusnõuetele. Tuleks kaaluda erinevate alternatiivsete kütteliikide kasutamist. 

Kool vajab uut mööblit klassidesse, uusi arvuteid nii õpilastele kui ka õpetajatele. 

Koolis on nõuetele vastav valgustus ja hästi korras hoitud  köögi ja söökla ruumid. 

Kooli staadionit kasutatakse tundide, treeningute ja maakondlike ürituste tarbeks. Staadioni 

renoveerimine on hädavajalik. 

 

Kooli ja lasteaeda oleks vaja psühholoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi, kes võiks olla tööl 

mitmes Läänemaa koolis korraga. 

Õpetajate ja õpilaste omavahelised suhted on head, kooli õhkkond on kodune.  

 

Tegemist on väikese kooliga, üks õpetaja peab andma mitut erinevat ainet ja sellest vajadusest 

tulenevalt õpivad õpetajad lisaerialasid juurde. Analoogselt omandavad lisaeriala ka 

lasteaiaõpetajad. 

 

 

4.3 Laste  arv haridusasutustes 
 

 
Martna Vallavalitsus Martna laste arv haridusasutustes 
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Haridusasutused: Martna Põhikool, Rõude Algkool-lasteaed (lõpetas tegevuse 2008. aastal), 

Martna lasteaed. Lisaks väljaspool valda põhikoolis ja gümnaasiumis õppivad lapsed. 

 
 
ÜKSUS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Martna PK 98 101 101 94 84 68 63 65 60 
Rõude 
Algkool 
lasteaed 

14/12 10/16 8/10 8/9 6/8 6/8 5/4 4/5 Lõpet. 
tegevuse 

Väljaspool 
valda 
põhikool ja 
gümnaasium 

Ei ole 
andmeid 

„ „ 
 

77 59 56 54 50 46 

Martna 
lasteaed 

12 14 14 19 15 21 22 17 16 

 
 

4.4 Tervist edendavad lasteaiad 
 

2009. aasta seisuga on Läänemaal nimetatud võrgustikuga liitunud 5 lasteaeda. Martna lasteaed 

tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga liitunud pole. Sellest hoolimata tegeldakse 

tervisearendusega igapäevaselt: süüakse mitmekesist tervislikku toitu, arendatakse loovust, 

käelist ja füüsilist tegevust. Otstarbekas on liituda tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. 

 
 

4.5 Tervist edendavad koolid 
 

2009. aasta seisuga on Läänemaal nimetatud võrgustikuga liitunud 8 kooli. Martna Põhikool 

tervist edendavate koolide võrgustikuga liitunud pole. Sellest hoolimata tegeldakse 

tervisearendusega igapäevaselt: süüakse mitmekesist tervislikku toitu, arendatakse loovust, 

käelist ja füüsilist tegevust. Otstarbekas on liituda tervistedendavate koolide võrgustikuga. 

Koolis rakendatakse õuesõpet, mille mitmekesistamisele aitab kaasa planeeritud seiklus- ja 

treeningradade ning varjualuste rajamine.  

 

4.6 Kooli / lasteaia terviseteenuse olemasolu 
 

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

sotsiaaltöötaja ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutuses. 
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Martna koolis ja lasteaias ei ole eraldi terviseteenust. Neid asutusi teenindab Martna perearst ja 

tema lasteõde. 

Lasteaias on kasutatud logopeedi abi 2003, 2004, ja 2005 aastal, töötas 2 tundi nädalas. 

Lasteaia õpetaja ja kasvatajad tegelevad laste vaimse ja füüsilise tervise edendamisega. 

 

 

4.7 Toitlustus haridusasutustes 
 

Toit valmistatakse kohapeal riiklikele nõuetele vastavates sööklates, vastavalt tervishoiu nõuetele 

(kalorite arvestus k.a.). Ülepäeva pakutakse suppi ja praadi, mille juurde kuulub rikkalik salat, 

mis on valmistatud kohalikest juurviljadest. Praepäeval lisaks puuvili. Prae juurde pakutakse 

piima, keefiri või jogurtit. Leib, sai, sepik. Moos. 

Menüüde koostamisel ollakse paindlik, arvestatakse laste soovide ja vajadustega. 

Toit tuuakse lauale kaussides, igaüks saab tõsta niipalju, kui talle vaja on. Sellisel 

toidupakkumise viisil on ka kasvatuslik mõte – toitu ei jäeta järele ega visata ära. 

Sügisel, kui aiasaadusi on palju, pakutakse lastele vahetundide ajal õunu, pirnid jne. 

Koolitoit on tasuta ja söömas käivad kõik õpilased. 

Lasteaiatoitu kompenseeritakse osaliselt, arvestades perekonna sissetulekuid. Samuti arvestatakse 

siin kõiki tervishoiu nõudeid. 

Remonti vajab lasteaia köök. 

Koolikokad osalesid  konkursil „Parim koolisöökla”, kus saavutasid vabariigis II koha (2010). 

 

 

4.8 Koolikohustuse täitmine 
 

Arvutuskäik: ( Koolikohustust mittetäitjad : kooliõpilaste arv) x 100 

2008.a ei täitnud koolikohustust 2 õpilast (3%) ja 2009.a üks õpilane  (1,6% ) Martna põhikoolis. 
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4.9 Alaealiste komisjonis arutatud esmas- ja korduvjuhtude arv 
vanuse lõikes 

 
Martna valla andmed: 

    Vanus 
    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20
05 

Esmas
juhud 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Kordu
vjuhud 

                          

Kokku 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
20
06 

Esmas
juhud 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Kordu
vjuhud 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kokku 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
20
07 

Esmas
juhud 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Kordu
vjuhud 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

Kokku 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 
20
08 

Esmas
juhud 

                          

Kordu
vjuhud 

                          

Kokku 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 
20
09 

Esmas
juhud 

                  1       

Kordu
vjuhud 

                          

Kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Martna Vallavalitsus 
 
Juhtumid esinesid vanuses 10 – 17, kõige sagedamini vanuses 13-17. 

 

4.10 Alaealiste süütegude arv 
 

Võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida sekkumisi ning teenuseid. 

Alaealiste (kuni 18-aastaste) poolt toime pandud süütegude (väärtegude ja kuritegude) arv 

Martna vallas: 

 



Martna valla terviseprofiil  

  35 

 
Martna Vallavalitsus 
 
Aastatel 2003, 2007 ja 2008 pandi toime kõige rohkem alaealiste süütegusid (5 juhtumit igal 

nimetatud aastal). 2009. aastal positiivne nihe – süütegude arvu vähenemine. 

 

 
 

4.11 Laste ja noortega tegelevad asutused 
 

Huvitegevus: 

 

Martna Põhikooli huvitegevus ja huvialaringid. Spordiring, solistid, mudilaskoor, loodusring, 

loovusring, inglise keele ring, vene keele ring, arvutiring, foto –ja filmiring, õpilasfirma ring. 

Tänaseks on loodud 2 õpilasfirmat  („A.S.K“ ja „Happy Everything“), kes valmistavad 

omatehtud käsitööd müügiks. 

Eelnevatel aastatel on ka olnud näitering, kokandusring, käsitööring, väljaspool kooli toimub ka 

maadlusring, kus osalevad ainult Martna Põhikooli poisid, orienteerumine, perering. Aastate 

jooksul on toiminud traditsioonilised huviringid: 

Mudilaskoor, spordiring, käsitöö. Väga häid tulemusi on lapsed saavutanud orienteerumises, 

laulmises, maadluses. 

Kõige rohkem õpilasi osaleb solistide ringis. Hetkel on koolis 26 last, kes käib laulmas. Aastaid 

on läbi viidud laste laulukonkurssi „Martna Laululind“, mis lõpeb parimate autasustamisega. 

Laulude hindamisel osaleb žürii, kus osalevad teiste koolide lauluõpetajad, koolidirektor, 

vallavanem. Seal valitakse erinevate vanusegruppide võitjad, aga ka publikulemmik. 
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Koolis on olnud ÕOV, tehtud kooli ajalehte, tugiõpilased. Martna koolis on väga usinaid ja 

tublisid noorkotkaid ja kodutütreid. Nende juhendajateks on Halja Veersalu ja Jaana Veersalu. 

Traditsioonilised üritused aastast aastasse: 

Õpetajatepäev, sügisene spordipäev, teatri ühiskülastus, jõulupidu,  sõbrapäev, Eesti Vabariigi 

sünnipäev, vastlapäev, emadepäev, kevadine spordipäev, pildistamine (Eduard Laur ) tutipidu, 

lõpuaktus. Uuteks traditsioonideks on kujunenud „Reipalt koolipinki“, novembris korraldatav 

pereõhtu, jõulukontsert kogu Martna valla inimestele, Martna kooli laululinnu valimine. Martna 

Põhikooli lapsed on Comenius projekti kaudu külastanud välisriike – Hispaania november 2006, 

Itaalias veebruar 2007, Portugalis. Hetkel toimiv projekt lõppeb 2012. aastal. Õppereis 

Saaremaale,  kooliekskursioon Läti –ja Leedumaa, Tallinna Botaanikaaed, koolireis Helsingisse 

ja Stockholmi, seiklusmäng Keila – Joa lähedal,  Peterburi  ja teatri ühiskülastused Tallinna. 

Vanemad õpilased on osalenud kahe päevasel esmaabikursusel, koolis on käinud loengut 

pidamas doktor Kai Tennisberg. 2010 toimunud pereõhtul oli külaliseks kunstnik Ülle Meister. 

Kool  oma laululastega on varem osalenud Eesti laulupidudel. 

Toimunud üritused: 

Tagurpidi Antsu päev, õudustedisko, stiilipäev, klasside kaunistamise võistlus, lemmik õpetaja 

valimine ja kõige toredam õpilane, naljadisko, moeshow, kantripäev jt. Väljas pool kooli on 

lapsed  väga hästi esindanud oma kooli kui ka valda, kelle üle tasub uhkust tunda – orienteerijad, 

maadlejad, lauljad.  

Martna põhikooli huvijuhi juhitud tegevus (kirjutatakse ja viiakse ellu maakondlikke ANK-i ja 

alaealiste asjade komisjoni projekte. Üks suurem väljasõit igal aastal - Vembu-tembumaa, Roosta 

seiklusrada, Osmussaar). 

Matsalu loodusfilmide festivali võidufilmi „Mees ja põder“ (2009) vaatamine toimus kohalikus 

kaarhallis. Selline üritus võiks muutuda traditsiooniks. 

Martna lasteaed: 

Tähistatakse rahvakalendri ja muid tähtpäevi. Jõulupidu korraldatakse nii lasteaia kui ka kodus 

olevatele lastele.  

Traditsiooniliselt korraldatakse õppeaasta lõpul kahepäevane väljasõit lastele ja lastevanematele, 

sageli on ööbitud telkides – lastele meeldejääv sündmus. 
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Koos kooliga käiakse talvel Haapsalu Veekeskuses ujumas.  

Korraldatakse lastele teatrikülastusi.  Osaletakse iga-aastasel maakonna tantsupeol. Martna 

lapsed on osalenud Läänemaa Kullalinnu lauluvõistlusel.  

Martna Noortekogu (17 liiget).  

Korraldatakse volbriöö jooksu, sõbrapäeva, valla perepäeva. Ollakse abiks vallaürituste 

korraldamisel. 

Noored vallavolikogus (9-st liikmest 2 noort).  

Martna Avatud Noortekeskus (TV vaatamine, TV-mängud, internet, lauamängud, käeline 

tegevus, jõusaal, köök).  

Sport:  

Martna Spordiklubi noorte kreeka-roomamaadlusring, treeningud alates 1995 aastast, osalejaid 

keskmiselt 17. Treeningutel on osalenud 2-3 tüdrukut. 

Treeningud 3 korda nädalas, treeningutel nõutakse distsipliini ja käitumisreeglite täitmist nii 

trennis kui trenni välisel ajal. 

Autasusid  toodud noorte rahvusvahelistelt noorte maadlusvõistlustelt (Oslo Open, Põhjamaade 

turniir, Euroopa MM, Maailma MM) samuti  vabariiklikke ja maakondlikke medaleid.   

Igal aastal korraldab Martna Spordiklubi Martna Lahtised  Meistrivõistlused kreeka-rooma 

maadluses noortele.  

Muret teeb noorte järelkasv, laste arv väheneb,  füüsiline aktiivsus langenud,  noored on 

mugavad, käitumishäired. 

Aktiivselt tegutseb Martna  PK spordiklubi, jalgpall, võrkpall. 

  

 

4.12 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks 
teenuste kättesaadavust 

 
Koolitoit tasuta kõigile õpilastele.  

Transport kooli: sõidab koolibuss, õpilased Väike-Lähtru, Kirna ja Suure-Lähtru küladest 

kasutavad hommikuti liinibussi, neile kompenseeritakse kulud sõidupiletite esitamisel.. 

Lasteaiakohti on piisavalt, lasteaia kohamaks 100 krooni. Toitu kompenseeritakse osaliselt pere 

sissetulekuid arvestades.  

Muu: lastele kompenseeritakse prillid,  vajadusel õppevahendid, 1. klassi astuja ranitsatoetus. 
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4.13 Laste subjektiivne tervisehinnang 
 
Martna vallas ei ole läbi viidud  uuringut laste tervise kohta. Lapsed vaktsineeritud. Perearsti 

laste tervise  kontrolli tulemused viitavad laste ülekaalulisusele ja vähesele kehalisele aktiisusele. 

 

Laste subjektiivset tervisehinnangut on uuritud regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa): 

 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2005/2006 läbiviidud uuring näitas tervise 

enesehinnangut järgmiselt (%): 

 
Väga hea 28.8 
Hea 54.5 
Rahuldav 15.4 
Väga halb 1.3 

www.tai.ee  (andmed uuendatud: 21.06.2010) 
 
Depressiivsete episoodide esinemine Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 

2005/2006 läbiviidud uuringute järgi (%): 

 
Ei ole esinenud 72.4 
On esinenud 27.6 

Märkus:  
Depressiivsete episoodide esinemine viimasel 12 kuul  
 
Uuendatud: 2010-06-21 www.tai.ee 

 
	  

4.14 Laste kehaline aktiivsus  
 
Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2005/2006 läbiviidud uuring näitas laste 

kehalist aktiivsust järgmiselt (%): 

 
5-7 päeval nädalas 39.7 
1-4 päeval nädalas 55.8 
Ei ole kehaliselt aktiivne 4.5 

Märkus:  
Päevade arv viimase 7 päeva jooksul, millal respondent on olnud vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivne.  
 
Uuendatud: 2010-06-21 www.tai.ee 
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4.15 Laste kehakaal 
 
Martna vallas ei ole tehtud uuringut laste kehalise aktiivsuse kohta. Perearsti laste tervise  

kontrolli tulemused viitavad laste ülekaalulisusele ja vähesele kehalisele aktiivsusele. 

 

Laste kehakaalu näitajaid on uuritud regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa): 

 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2005/2006 läbiviidud uuring näitas laste KMI 

(kehamassiindeks) osas järgmist jaotust (%): 

 
Alakaal (<18,5) 36.6 
Normaalkaal (18,5-24,9) 57.9 
Ülekaal/rasvumine (>25,0) 5.5 

Märkus:  
Uuendatud: 2010-06-21 www.tai.ee 

 
Kehakaal haakub tervisliku toitumise teemaga: 
 
Hommikusöögi ja sooja lõunasöögi söömine Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 

2005/2006 läbiviidud uuringu järgi (%): 

 
Hommikusöök   

7 päeval nädalas 61.5 
1-6 päeval nädalas 35.0 
Ei söö 3.5 

Soe lõunasöök   
7 päeval nädalas 50.6 
1-6 päeval nädalas 48.7 
Ei söö 0.6 

Märkus:  
Uuendatud: 2010-06-21 www.tai.ee 

 
Puu- ja juurviljade söömise sagedus Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2005/2006 

läbiviidud uuringu järgi (%): 

 
Puuviljad   

Iga päev 19.8 
5-6 päeval nädalas 13.0 
1-4 päeval nädalas 59.3 
Harvemini kui kord 

nädalas 
8.0 

Juurviljad   
Iga päev 12.3 
5-6 päeval nädalas 13.0 
1-4 päeval nädalas 64.7 
Harvemini kui kord 

nädalas 
9.9 
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Märkus:  
Uuendatud: 2010-06-21 www.tai.ee 

 
 

 

4.16 Laste ja noorte sõltuvusainete tarvitamine 
 
Martna vallas sellealast uuringut läbi viidud pole. 

 

Sellealane uuring on viidud läbi regionaalsel tasandil (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa). 

 

Hiiu, Saare ja Lääne maakonna kooliõpilaste seas 2005/2006 läbiviidud uuringu andmetel 

vastanutest: 

10, 5 % tarbis vähemalt korra nädalas mingit alkohoolset jooki. 

85,2 % ei suitsetanud.  

18 % suitsetajatest tarbis vesipiipu. 

11,1 % vastanutest oli kunagi kanepit tarvitanud. 

 

 

4.17 Laste surmad 
 
Aastatel 2000 - 2009  oli  üks  surm.  

 

 

5 Tervislik elu- õpi- ja töökeskkond 
 

5.1 Keskkonna mõjurid 
 

Vesi (Martna andmed) 

 

Seoses paese pinnasega on põhjavesi vähe kaitstud, sellega tuleb ehitustegevuses arvestada. 

Vesi Martna vallas floorivaba, vastab tervishoiu nõuetele, võib juua ja juuakse kraanivett nii 

koolis kui lasteaias. Veeproove Martna asulas võtab Matsalu Vesi AS, vald on võtnud teistest 

suurematest keskustest. Vesi vastab tervishoiu nõuetele, kuigi sisaldab palju rauda (rooste) 
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Reovee proove puhastusjaamadest võtab vald üks kord kvartalis. Probleeme ei ole. 

Avalikke supelrandu ei ole, looduslik supeluskoht ja kalastuskoht  Rõudes  Kasari jõe ääres. 

 
 
 
Vesi (Läänemaa andmed) 

Pinnaveekogusse juhitud puhastamist vajava vee reostuskoormus (maakondlikud näitajad 

aastatel 2000-2009; ESA KK25): 

 
PINNAVEEKOGUDESSE 
JUHITUD 
PUHASTAMIST 
VAJAVA VEE 
REOSTUSKOORMUS  

       --- Maakond, Aasta ning 
Reostuskoormuse näitaja 

 
 

      
                                      

       

  

Orgaanilised 
reoained 
BHT7* Heelium Üldlämmastik Üldfosfor Naftasaadused 

 Lääne maakond 2000 18 11 24 4 0 
 

 
2001 15 9 23 2 0 

 
 

2002 10 12 28 3 0 
 

 
2003 10 11 29 3 0 

 
 

2004 10,893 18,091 25,878 2,501 0,24 
 

 
2005 19,18 15,46 24,65 2,09 0,2502 

 
 

2006 14,62147 18,366 29,664 2,51394 0 
 

 
2007 11,8235 16,5535 21,36849 1,78834 .. 

 
 

2008 10,48132 19,13181 11,58585 1,23516 .. 
 

 
2009 7,7628 51,8614 11,9872 1,8649 .. 

 
        
        Mõõtühik: tonni  

       * BHT7 - hapniku kogus, 
mis on vajalik orgaaniliste 
ainete  

       lagundamiseks 
bioloogilistes 
lagunemisprotsessides. 

       
        
        
LAST-UPDATED 

2010-10-
27 
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UNIT: tonn 
       

Järeldus: naftareostust viimastel aastatel pole maakonnas esinenud.  Reostuskoormus on aastatel 

2000-2003 vähenenud. Mõningate orgaaniliste reoainete (üldlämmastik, heelium) hulk on 

suurenenud.  

 
 
Heitvee puhastamine (maakondlikud näitajad aastatel 2000-2009; ESA KK23): 
 
KK23: HEITVEE 
PUHASTAMINE --- 
Maakond, Aasta ning 
Näitaja 

      
       
       
  

Heitvesi 
Puhastamist vajav 
heitvesi 

Puhastamata 
heitvesi 

Puhastatud 
heitvesi 

 Lääne maakond 2000 1127 1119 17 1102 
 

 
2001 1071 1064 19 1045 

 
 

2002 924 924 0 924 
 

 
2003 1271 1271 - 1271 

 
 

2004 1418,55 1417,1 - 1417,1 
 

 
2005 1176,15 1204,1 - 1204,1 

 
 

2006 1096,228 781,506 - 782 
 

 
2007 1310,085 806,148 3,558 802,59 

 
 

2008 1239,903 681,683 - 681,683 
 

 
2009 1081,311 723,711 - 723,711 

 
       
       Mõõtühik: tuhat 
kuupmeetrit  

      
       
       LAST-UPDATED 2010-10-27 

     
       
       SOURCE: Statistikaamet 

     
       COPYRIGHT 

      
       
UNIT: 

tuhat 
kuupmeetrit 

      
Järeldus: Maakondlik statistika kinnitab, et piirkonna puhastamist vajav heitvesi puhastatakse 

100 %. 
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Õhk (Läänemaa andmed): 

Siseõhk: 

Vähemalt tund aega päevas suitsuses ruumis töökohal ja kodus viibimine:  

Vastavalt 2008. aastal läbiviidud uuringus Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 

uuringu andmetel olid Lääne-Eestis (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa) vähemalt tund päevas suitsuses 

ruumis töökohal ja kodus viibimise andmed  vastanute seas alljärgnevad (% vastanute arvust): 

Vastanud meestest 22,2 % viibis päevas vähemalt tund suitsuses ruumis töökohal (näitaja oli 

suurem 45-54- aastaste ja väikseim 25-34- aastate seas). 

Vastanud naistest 12,1 % viibis päevas vähemalt tund suitsuses ruumis töökohal (näitaja oli 

suurim 45-54- aastaste seas). 

Maapiirkonnas elanud meestest viibis suitsuses ruumis vähemalt tund päevas 21,9 % vastanutest, 

maal elavatel naiste osas oli sama näitaja 13,7 %. 

Kodus viibis suitsuses ruumis 21,3 % vastanud meestest ning 16,8 % vastanud naistest. 

 

Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008, 

http://www2.tai.ee/TAI/TKU2008.pdf [28.11.2010]. 

 

 

Välisõhk (Läänemaa andmed):  

Õhu saastumine paiksetest saasteallikatest (maakondlikud näitajad aastatel 2000-2007, ESA 

KK27. Tabelis on eristatud tegevusalad ja nendes tekkivad saasteained). 

 

Kokkuvõtteks:  

Põhilised saasteained, mis tegevuste käigus tekivad on lämmastikdioksiid, vääveldioksiid, 

süsinikdioksiid ja tahked osakesed. 

Lääne maakonnas on suurim saasteainete tekitaja: elektrienergia-, gaasi-, auru- ja 

kuumaveevarustus.  Järgnevad puidutöötlemine,  puit- ja korktoodete ning punutiste tootmine; 

toiduainete-jookide tootmine; maismaaveondus-torutransport; hulgi- ja vahenduskaubandus; 

haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. 

 

Saastavaid tööstusettevõtteid vallas ei ole. Arengukava ei näe ka tulevikus olulise 

keskkonnakahjuga ettevõtete rajamist piirkonnas. 
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Jäätmed ja jäätmekäitlus (Martna andmed): 

Vallas ei ole prügimäge. Alates 1997 aastast teenindab Martna valda prügiveo ettevõte Ragn 

Sells AS, 82 % elanikest on sõlminud lepingud firmaga, ohtlikke jäätmete vedu korraldab 

vallavalitsus üks kord aastas. Martna vallal on plaanis ühineda maakondliku prügiveo 

ühishankega, mis aitab kokku hoida elanike kulutusi prügi käitlemisele. 

 

Detailplaneeringuga kavandatakse Jõesse külla rajada tehismärgala, mille abil looduslikult 

puhastatakse setete kogumise teel metsadest tulevat vett enne merre jõudmist. Täiendavalt annab 

ehitus võimaluse rajada kaasaegse veevõtukoha ja arendada loodusturismi ning kalakasvandust.  

 

Muud mõjurid: 

 

Müra, vibratsioon, ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus. 

Kuna ei ole suuri ettevõtteid, siis puudub müra, vibratsiooni probleeme ei esine. Volikogu 

otsustas, et tuuleparke valda ei rajata. 

 

Hulkuvad loomad. 

Hulkuvate loomadega on vallas probleeme aegajalt sügiseti, kui teede äärde on jäetud koeri, mida 

peeti ilmselt suvilates. Tavaliselt leiavad need koerad  endale uue kodu. Vallas on oma 

veterinaararst, aga vajadusel kasutatakse ka naabervaldade veterinaararste.  

 

 

5.2 Transport ja teedevõrk 
 

Transport ja teedevõrk, infrastruktuur ja keskkond 

 

Olemasolev teedevõrk vallas on piisava tihedusega. Martna valda läbivad Risti-Virtsu-Kuivastu-

Kuressaare põhimaantee (10), ning Haapsalu-Laiküla tugimaantee (31). Kõrvalmaanteedest 

läbivad Martna valda Saanika-Martna (16109), Palivere-Oonga (16160), Ehmja-Martna-

Kurevere (16159), Kirimäe-Kirna-Kullamaa (16157), Kaasiku-Liivi (16158), Tabra-Maalse 

(16164). Kohalikke teid on Martna vallas  ca. 110 km. Bussiga on võimalik ilma ümberistumiseta 

sõita Haapsalu, Lihula, Virtsu, Palivere suunal. Bussiliiklus maakonnakeskuse Haapsaluga on 
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rahuldaval tasemel. Vajalik oleks muuta sõiduaegasid, et kohalikud saaksid sõita Haapsalusse 

tööle või kooli õigeaegselt ja õhtul koju. Veidi parem on ühendus Haapsaluga asulatel, mis 

asuvad Haapsalu –Laiküla maantee ääres. Martna Põhikooli õpilaste veoks on korraldatud valla 

sisene bussiliin. 

 

Vald on pannud küladesse, kus majad asetsevad lähestikku ja elatakse aastaringselt, teedele 

võimaluse korral mustkate. Otstarbekas on jätkata sama tegevust ka edaspidi, see parandab 

elutingimusi ja soodustab tööealise elanikkonna juurdevoolu valda. 

 

Varasematel aastatel teostas vallas lumetõrjet vaid  üks ettevõte, mistõttu lumetõrje aeglane ja 

ebaefektiivne. Aastal 2010/2011 on abiks kokku 4 põllumajandusettevõtet – see on oluline 

tervele kogukonnale. Lumest vabastatakse terve valla territoorium hommikuks. See annab ka 

põllumehele talvel tööks. Selline korraldus hoiab ka lumetõrje hinna madala ja kogukonna 

ühtsena. 

 

Puhkealad nn külaplatsid ühisürituste tarvis on olemas Laikülas, Rõudes, Martnas, Kirnas. 

Laiküla- ja Kirna küla platsid on rajatud eramaadele omanike ja külaelanike kokkuleppel.  

Märkimist väärivad veel Väike-Rõude-, Keskvere- ja Suure-Lähtru –mõisapargid. Kuna Martna 

vald on  hajaasustusega piirkond. Siinne loodus pakub kohalikele ja turistidele mitmeid 

võimalusi vabaaja veetmiseks, paadi ja kanuu sõit jõgedel, seente ja marjade korjamine, 

jahipidamine, kalastus, loodusvaatlus jms. Martna vald piirneb lõunapoolses osas Matsalu 

Rahvuspargiga, mis on oluline väärtus neile, kes hindavad looduses viibimist. 

 

Martnas on ainulaadne linnuvaatlustorn, kuhu on tagatud juurdepääs ka ratastoolis inimestele. 

 

 

5.3 Liikluskuriteod ja õnnetused 
 
Paikkonna territooriumil toimunud ja politsei poolt registreeritud liikluskuriteod ja –õnnetused 

kokku. Eraldi on välja toodud joobes sõidukijuhtide põhjustatud liikluskuriteod. 
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Martna Vallavalitsus Martnas toimunud liikluskuritegude statistika 
 
 
Enamus liiklusõnnetusi on toimunud valda läbivatel riigi maanteedel, kus kiirused on suuremad 

ja liigub palju võõraid (kohalikke olusid mittetundvad)  inimesi. Kokkuvõttes võib öelda, et 

liiklusõnnetuste arv on väga väike ja seega võime järeldada, et tegemist on turvalise vallaga. 

 

 

5.4 Jalakäija või jalgratturiga juhtunud õnnetused 
 
Perioodil 2000 - 2009 juhtus Martna vallas  1 nimetatud õnnetus.  
 
 

5.5 Liiklusõnnetuses hukkunute arv 
 
Perioodil 2000 – 2009 ei ole Martna vallas toimunud inimese hukkumisega lõppenud 

liiklusõnnetust. 
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5.6 Tabatud joobes sõidukijuhtide arv 
	  	  

 
Martna Vallavalitsus Martna territooriumil tabatud joobes sõidukijuhtide arv 
 
 

5.7 Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad 
kauplused 

 
Vallas on  kolm eri piirkondades asuvat kauplust, kus müüakse alkoholi. Kaks neist avatud 

kõikidel päevadel nädalas, üks 6-l päeval nädalas. Vallas baari ei ole. 

 
 

5.8 Kuritegude arv 1000 elaniku kohta 
 
(Vt. maakondlikke näitajaid alloleval diagrammil) 

 

5.9 Varguste arv paikkonnas 
 
(Vt. maakondlikke näitajaid alloleval diagrammil) 
 
 

5.10 Kehalise väärkohtlemise juhtude arv 
 
(Vt. maakondlikke näitajaid alloleval diagrammil) 
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Justiitsministeerium Lääne maakonna kuritegude statistika 1000 elaniku kohta (võrdlevalt Eesti 
näitajaga) 
 
 
 

5.11 Tulekahjude ja tulekahjudes hukkunute arv 
 
 

 
Päästekeskuse piirkondlik ennetusbüroo Martna tulekahjude statistika 
 
Tulekahjude hulka ei ole arvestatud metsa-maastiku tulekahjusid. 
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5.12 Tervist edendavad töökohad 
 

Lääne maakonnas on võrgustikuga liitunud 3 ettevõtet. Martna valla asutused  nimetatud 

võrgustikuga liitunud pole.  

 

 
 
 

6 Tervislik eluviis 
 

6.1 Subjektiivne tervise enesehinnang 
 

Täiskasvanud elanike subjektiivne hinnang oma tervisele. 

 

Martna vallas ei ole  vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa)  hindas 48,9 % vastanutest oma tervist heaks või väga heaks. 

 

6.2 Füüsiline aktiivsus 
 
Inimeste osakaal täiskasvanud rahvastikust, kes vähemalt 2 korda nädalas vabal ajal harrastavad 

tervisesporti.  

 

Martna vallas ei ole  vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa)  harrastas 35,8 % vastanutest vähemalt 2 korda nädalas tervisesporti. 
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6.3 Toitumine 
 
Tervisliku toitumise peamised näitajad on: 

• Vähemalt kuuel päeval nädalas värsket juurvilja söönute osakaal 

• Vähemalt kuuel päeval nädalas värskeid puuvilju või marju söönute osakaal 

• Inimeste osakaal, kes enamasti söövad hommikust 

 

Martna vallas ei ole  vastavasisulist uuringut läbi viidud. Tegemist on maapiirkonnaga, kus on 

tavaline, et tarvitatakse oma aiasaadusi, mis on üks osa tervislikust toitumisest. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa)  on ülalnimetatud näitajad järgmised:  22 % vastanutest sööb puuvilju , 11,1 % 

vastanutest sööb juurvilju ning 75,9 % vastanutest sööb hommikusööki. 

 

 

6.4 Ülekaalulised / rasvunud 
 
Ülekaaluliste ja/või rasvunud inimeste osakaal täiskasvanud (vanuses 16-64) elanikkonnas. 

Ülekaaluliste inimeste kehamassiindeks (KMI) on 25-30 ja rasvunutel üle 30. 

 

Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) on 56,6 % vastanutest probleeme ülekaalu või rasvumisega (kehamassiindeksi 

alusel). 

 

 

6.5 Alkoholi tarbimine 
 
Üks alkoholiannus on kas pudel õlut (0,5 L) või klaas veini (100 gr) või pits kanget alkoholi (30 

gr). 

 

Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 
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Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) tarbis 28 % vastanutest vähemalt mõned korrad nädalas alkoholi. 

32 % vastanutest tarbis vähemalt 1 kord kuus korraga 6 või rohkem alkoholiannust. 

 

 

6.6 Suitsetamine 
 
Igapäevasuitsetajate osakaal kogu elanikkonnast. 

 

Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) 31,3 % vastanutest olid igapäevasuitsetajad. 

 

6.7 Narkootiliste ainete tarvitamine 
 
Narkootilisi aineid tarvitanute osakaal. 

 

Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) oli 21,1 % vastanutest tarvitanud narkootilisi aineid. 

 

 

6.8 Kondoomi kasutamine 
 
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) 57,7 % vastanutest olid viimase 12 kuu jooksul juhupartneriga seksuaalvahekorras 

olles kasutanud kondoomi. 

 

Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 
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6.9 Helkuri kasutamine 
 
Peaaegu alati helkurit kasutajate osakaal.  

 

Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. Vald on aeg-ajalt kinkinud 

kooliõpilastele helkurid. Lasteaialapsed kasutavad igapäevaselt aiast väljas jalutades helkurvesti. 

 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) kasutas 62,5 % vastanutest peaaegu alati helkurit. 

 
 

6.10 Turvavöö kasutamine 
 
Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2008 tõi välja, et regioonis (Lääne-, Hiiu- 

ja Saaremaa) kujunesid vastanute seas järgmised proportsioonid: 

• 95,2 % kasutas turvavööd juhtides 

• 90,4 % kasutas turvavööd kõrvalistujana 

• 49,7 % kasutas turvavööd tagaistmel 

 
Martna vallas ei ole vastavasisulist uuringut läbi viidud. 

 
 

6.11 Tervisealase teabe kättesaadavus 
 
 

6.12 Tervislikku eluviisi toetavad üritused paikkonnas 
 
 
Kooli ja laseaeda on soetatud liiklusohutuse õpetamiseks ja arendamiseks mänge. Koostöös 

politseiga teevad koolinoored jalgratturieksameid.  

 

Koostöös Päästeametiga viiakse läbi tuletõrjeõppusi.  
 

Traditsiooniks on saamas Leemekulbiliigutajate kokkutulek, kus propageeritakse tervislikku 

toitumist ja oma aiasaaduste erinevat kasutamist. 
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7 Terviseteenused 
 

7.1 Tervishoiuteenused 
 
Tervishoiuteenust pakub Martna perearst ja teenindab apteek . Kool ja lasteaia laste tervise 

eest hoolitseb perearst. Perearsti vastuvõtt on neljal päevas nädalas s.h ühel päeval õhtusel ajal. 

Perearst suunab eriarst  vastuvõtule. Lisaks perearstile  teenindavad medõde ja lasteõde.   

Arendamist vajab koduõendusteenus. 

Koolilastel kontrollitakse aastaringselt kaalu, pikkust., nägemist, rühti. Tehakse vaktsineerimisi. 

Kroonilistel haigetel tehakse igal aastal analüüse. 

Kuni kahe aastased lapsed on läbi aastate 100% vaktsineeritud. 

Laste vaktsineerimised tehtud vastavalt Sotsiaalministri 18. augusti 2005.a määruse nr 

„Immuniseerimiskava” järgi viirushepatiidile, difteeriale, teetanusele, läkaköhale,  

lasteahalvatusele, leetritele, mumpsile, tuulerõugetele ja punetistele. 

 

Koduhooldusteenust osutatakse üksikvanuritele ja puuetega inimestele. Hooldekodu vallas ei asu, 

teenust ostetakse teistelt omavalitsustelt. Kirna külla 2-kordsesse korterelamusse planeeritakse 

rajada hooldekodu, mis loob lisatöökohti. 

 

7.2 Nõustamisteenused 
 
Nõustamisteenus on kätte saadav maakonnas, kuid vajadus vallapõhise teenuse järgi olemas. 

Perearst koos pereõdedega selgitav välja hüpertoonia haiged, diabeedi ja südamehaiged. 

Määratakse veresuhkur, kolesterool,  EKG, kehakaal jm. Nõustatakse patsiente suitsetamise ja 

alkoholi kahjulikkusest, füüsilise koormuse ja liikumise vajadusest. Pakutakse kaasa vastavat 

kirjandust. Uuringud toimuvad aastaringselt. Need analüüsid, mida ei saa kohapeal uurida 

saadetakse Tallinna. 

 
 
Perenõustamine, seksuaalnõustamine, erivajadustega laste nõustamine, suitsetamisest loobumise 

nõustamine, narkomaaniast loobumise nõustamine, toitumise nõustamine, vangist vabanenutele 

rehabiliteerimisteenuse osutamine jne. 
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Martna vallas osutatakse nõustamisteenust (sotsiaalteenuste valdkonnas). Enam kasutatavamad 

on võlanõustamisteenus ja nõustamine sotsiaalse toimetuleku osas. Nõustamisteenuse maht on 

kasvanud viimasel aastal seoses majanduslangusega. 

 
 
 

7.3 Kuni 2-aastaste laste hõlmatus immuniseerimisega 
 
Kuni 2– aastaste laste osakaal, kes on vaktsineeritud vastavalt kehtivale riiklikule 

immuniseerimiskavale (haiguste B-viirushepatiit, tuberkuloos, difteeria, teetanus, läkaköha, 

poliomüeliit, punetised, Hemofilus influenza tüüp B vastu). Lääne maakonnas on nimetatud 

haiguste vastu vaktsineerimine kuni 2-aastaste laste seas keskmiselt kokku 98,5 %. 
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8 Kokkuvõte 
 
Martna valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on kaardistada vallarahva tervist ja heaolu 

mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides 

tuua välja peamised tervist mõjutavad probleemid ja –vajadused, See annab info ja võimaluse 

pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks. 

 

Martna Vallavalitsus kaasas profiili koostamisse lisaks oma ametnikele TLÜ Haapsalu Kolledži 

tervisejuhi eriala tudengid, Päästeteenistuse, Maksu- ja Tolliameti, Haigekassa jne. Nimetatud 

üksused aitasid profiilis aktuaalsete statistiliste andmete kogumise ja edastamisega profiili 

koostajatele. 

 
Valminud terviseprofiili projekt avalikustati ettepanekute ja paranduste tegemiseks 

elektrooniliselt Martna Valla kodulehel ja paberkandjal valla raamatukogus. 

 
Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks peetud 

indikaatorite abil.  

 

Kuna käesoleva terviseprofiili koostamisel ei olnud võimalik vallarahva tervisekäitumise ja 

subjektiivsete hinnangute kogumiseks uuringute ja küsitluste läbiviimine, on terviseprofiili 

eesmärgiks anda esialgne ülevaade vallarahva hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, mis annavad 

võimaluse tervisedenduse edasiseks arendamiseks. 

 
Hetkel kogutud andmete põhjal ei ole võimalik anda hinnangut vallarahva tervisele, kuna 

objektiivse hinnangu andmiseks tuleks võimaluse korral korraldada rida uuringuid ja analüüse. 

 
Keskkonnast tulenevad otseseid tervist kahjustavaid tegurid vallas ei ole.  

 

Suurimad ilmnenud probleemid alljärgnevalt:  

 

8.1 Terviseprobleemide ja vajaduste kirjeldus valdkondade lõikes 
 
Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

1. Maksumaksjate osakaal väheneb 

2. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tagasihoidlik 
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3. Töötute kasv 

4. Suur miinimumpalga saajate osakaal 

5. Heidikute arvu kasv 

 

Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

1. Madal sündivus 

2. Õpilaste arvu vähenemine  

3. Teenuste kättesaadavus (huvikoolid kaugel, huvitegevus tagasihoidlik) 

 

Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

1. Spordirajatisi vähe, puuduvad terviserajad 

2. Kokkutulekute platsid vajavad korrastamist (pingid, käimlad) 

3. Alkoholi kerge kättesaadavus 

 

Tervislik eluviis 

1. Eneseabi ja tugirühmade tegevus puudub 

 

Terviseteenused 

1. Eriaarstiabi kättesaadavus raske, suured järjekorrad, kaugel 

2. Tervishoiu tugiteenused välja arendamata 

3. Ebatervislikud eluviisid 

4. Puudub elanikkonna tervise analüüs 

5. Nõustamine puudulik 

 

 

 

Profiili järgmises peatükis on toodud vajalikud tegevused probleemide lahendamiseks. 
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9 Tervise profiili rakendamine 
 

Martna valla üldeesmärk terviseprofiili rakendamisel on pikendada oluliselt vallarahva eeldatavat 

ja kvaliteetselt elatud eluiga. 

 

Terviseprofiili rakendamise eest vastutab Martna Vallavalitsus, kes teeb koostööd 

kodanikeühenduste, tervishoiuasutuste ja muude asjaomaste rühmadega. Profiili rakendamisega 

seotud tegevusi võivad teha üksikisikud, ühingud, ettevõtte või asutused, informeerides sellest 

vallavalitsust. Profiil võetakse aluseks valla arengukava muutmisel.  

 

9.1 Terviseprofiili rakenduskava 
 
Vajadus korraldada järgmisi tegevusi: 

 

- tervisealaste infovoldikute koostamine, maakondlike ning vabariiklike tervisealaste 

infopäevadel ja kampaaniates osalemine 

- infopäevad puuetega inimestele ja invavarustuse tutvustamine  

- supiköögi teenuse ja koduhoolduse edasiarendamine 

- elukestvaks õppeks võimaluste loomine 

- töötutele suunatud programmides osalemine 

- koolipsühholoogi palkamine 

- infopäevade korraldamine teemal keskkond ja terviseriskid 

- kooli staadioni renoveerimine ja lasteaia mänguväljaku laiendamine 

- vallahoonete (kool, lasteaed, vallamaja seal asuvad perearsti vastuvõtt, side, ettevõtete kontorid) 

renoveerimine vastavalt tervishoiu nõuetele,  ei tea kas see sobib siia) 

- puhkealade (pargid, platsid ja terviseraja) arendamine ja kaardistamine 

- spordi- ja tervisepäevade korraldamine 

- tervisliku toidu valmistamise kursuste korraldamine ja tervisliku toidu propageerimine 

- koostöö MTÜ-ga ja nende juhtide kaudu inimeste murede jõudmine vallavalitsusse 
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10 Mõisted ja lühendid 
 
ELUKESKKOND – looduslik ja tehiskeskkond, mis ümbritseb meid väljaspool töö- ja 
õpikeskkonda. 
 
ELUKVALITEET – üksikisikute arusaam oma positsioonist kultuuri- ja väärtussüsteemis, milles 
nad elavad, koos selle positsiooniga seotud eesmärkide, ootuste, standardite ja muredega. 
 
ESMATASANDI TERVISHOID – oluline tervishoiu valdkond, mis tehakse kättesaadavaks 
riigile ja ühiskonnale jõukohase tasu eest ja meetoditega, mis on praktiliselt ja teaduslikult 
põhjendatud ning sotsiaalselt aktsepteeritud. 
 
KEHALINE AKTIIVSUS – keha mis tahes liikumine, mis on põhjustatud lihastööst ning mis 
põhjustab suuremat energiakulu kui organismi põhiainevahetuse (rahulolekutaseme) energiakulu. 
Mitmesugune tegevus alates organiseeritud sporditegemisest kuni tööl või koolis käimiseni või 
vabaõhutegevuseni.  
 
KESKKONNATERVIS – termin hõlmab neid inimese tervise aspekte, k.a elukvaliteet, mida 
mõjutavad keskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, sotsiaalsed ja psühhosotsiaalsed 
tegurid; puudutab ka praeguse ja tulevaste põlvkondade tervisele potentsiaalselt ebasoodsalt 
mõjuda võivate keskkonnategurite hindamise, korrektsiooni ja tõkestamise teooriat ja praktikat. 
 
PAIKKOND – inimeste võrgustik, keda ühendab kas elukoht, töökoht, etnilisus või mingi muu 
kokkukuuluvustegur. 
 
PAIKKONDLIK ARENG – inimeste aktiviseerimine, julgustamine ja stimuleerimine oma 
tervisevajaduste väljendamiseks ja nende toetamiseks kollektiivsetes tegevustes pädevuse 
tõstmise ja oskusteabe jagamise kaudu eesmärgiga arendada paikkonna tegevuspotentsiaali 
tervise edendamiseks.  
 
RAHVASTIKU TERVIS – terminiga väljendatakse püüdlust parendada kogu rahvastiku või 
selle rühmade tervist ja vähendada ebavõrdsust nende tervises. 
 
RAHVATERVIS – tervise edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja 
tegevus; kogu rahvastiku tervise edendamise, eluea pikendamise ja elukvaliteedi parandamise 
sotsiaalne ja poliitiline kontseptsioon, mis toimib tervisedenduse, haiguste ennetamise ja teiste 
tervise sekkumisvormide kaudu. 
 
RISKITEGUR – sotsiaalne, käitumuslik, majanduslik, keskkondlik või bioloogiline tegur, mis 
põhjustab või soodustab terviseseisundi halvenemist, terviseseisundile soodsalt mõjuvate tegurite 
toime vähenemist või haigustele vastuvõtlikkuse suurenemist. 
 
RISKIKÄITUMINE – eriline käitumisvorm, millega võib kaasneda suurem vastuvõtlikkus ühele 
või enamale haigusele või üldisele terviseseisundi halvenemisele.  
 
SOTSIAALNE SIDUSUS – sotsiaalse sidususe all mõistetakse ebavõrdsuse määra ning 
sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust. Sotsiaalse sidususe suurendamise vahendid on kahetised 
– ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine ning sotsiaalsete suhete, 
sidemete ja suhtlemise tugevdamine. 
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SOTSIAALNE KAASATUS – sotsiaalne kaasatus on olemuslikult sotsiaalse tõrjutuse vastand 
ning on defineeritav kui kõikide inimeste võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus, 
pääseda ligi temale olulistele ressurssidele ning teenustele, töötada ja olla majanduslikult 
aktiivne. 
Ülalnimetatud ressursside ja teenuste all mõistetakse näiteks võimalust tööd teha ja ligipääsu 
sotsiaalkindlustusele, haridusele, tervishoiuteenustele, kultuurile ja vaba ajaveetmise 
võimalustele ning infotehnoloogiale.  
 
SOTSIAALSED VÕRGUSTIKUD – sotsiaalsed suhted ja sidemed üksikisikute vahel, mis 
võivad pakkuda juurdepääsu tervise sotsiaalsele toetusele või mobiliseerida seda.  
 
TERVENA ELATUD ELUIGA e EELDATAVALT TERVENA ELATUD ELUIGA – 
rahvastiku tervise kvaliteedi näitaja, mille arvutamisel on lisaks rahvastiku suremusele arvesse 
võetud ka rahvastikus esinevate haiguste elukvaliteeti langetav mõju. Näitaja väärtus on võrdne 
eluaastatega, mida rahvastiku keskmine liige eeldatavalt elab maksimaalse võimaliku tervisega. 
Näide: 2006. aastal oli meeste eeldatav eluiga Eestis sünnimomendil 67 aastat. Osa sellest ajast 
veedetakse haigena ning kui konkreetne haigus langetab elukvaliteeti inimese parima kujuteldava 
(ideaalse), tervisepiiranguteta tasemega võrreldes 50% võrra, siis langeb haiguse pooleaastatase 
kestuse korral inimese eeldatavalt tervena elatud eluiga veerandaasta võrra (0,5 parimast tervisest 
x 0,5 aastat = 0,25 parima võimaliku tervise aastat). Seega, kui 2006. aastal oleks meeste 
eeldatavalt tervena elatud eluiga näiteks 50 aastat, siis jääks neil elu jooksul keskmiselt 
kasutamata 17 aastat, sest selle aja veedavad nad haigetena. 
 
TERVIS – 1948. a defineeris WHO tervist kui täielikku füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 
seisundit ning mitte ainult kui haiguste ja puuete puudumist; tervis ei ole elamise eesmärk, vaid 
igapäevase elu vahend; positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse 
ning füüsilisi võimeid.  
 
TERVISEDENDUS – WHO defineerib tervisedendust kui protsessi, mis võimaldab inimestel 
muuta tervist määravaid tegureid juhitavaks ning selle kaudu tugevdada tervist (termini sisu 
määratleti esimesel rahvusvahelisel tervisedenduse konverentsil 1986. aasta dokumendis, mis on 
tuntud Ottawa harta nime all); tervisedenduse tõlgendamisel tuleb eristada tervisedendust kui 
oodatavat tulemust (lähi- ja kaugeesmärgid) ja kui strateegiat (protsessid ja tegevused). 
 
TERVISE MÕJURID – rida isiklikke, sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnategureid, mis 
määravad üksikisikute või rahvastiku terviseseisundi. 
 
TERVISEKAITSE – haiguste ennetamise juurde kuuluv terviseteenistus, milles kehtivad 
kohustuslikud normid ja eeskirjad; tervisekaitse käsitleb vahendeid ja abinõusid rahvastiku 
tervise halvenemise vältimiseks ning selle eesmärgiks on tagada tervisele ohutu füüsiline, 
keemiline ja bioloogiline keskkond. 
 
TERVISEKASVATUS – sisaldab teadlikult loodud õppimisvõimalusi, kaasates mõningaid 
kommunikatsioonivorme terviseharituse parandamiseks, mis sisaldavad teadmiste täiendamist 
ning üksikisiku ja ühiskonna tervisele kaasa aitavate eluks vajalike oskuste arendamist.  
 
TERVISEKÄITUMINE – igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata hetkelisest 
või eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks; olenemata 
sellest, kas selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt efektiivne või mitte.  
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TERVISLIK TOITUMISVIIS – toitumisviis, millel on teatavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed 
omadused, nagu energiasisalduse vastavus individuaalsetele vajadustele ja alati vastavus 
toitumispõhimõtetele. 
 
VÕRGUSTIK – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel põhinev 
grupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel tegelemaks üldiste probleemide või 
muredega, mida seiratakse aktiivselt ja süstemaatiliselt (Rahvastiku tervise arengukava 2009-
2020). 
TP - terviseprofiil 
KOV – kohalik omavalitsus 
MK – maakond 
MTÜ – mittetulundusühing 
ÕOV - õpilasomavalitsus 
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11 Kasutatud kirjandus ja muud allikad  
 
Terviseprofiili koostamise juhendmaterjal 
http://www.terviseinfo.ee/web/failid/KOHALIKU_OMAVALITSUSE_JA_MAAKONNA_TER
VISEPROFIILI_KOOSTAMINE_est_2009.pdf 
 
Indikaatorite nimekiri http://www.terviseinfo.ee/web/?id=2736 (20.10.2010) 
 
Tervise Arengu Instituut www.tai.ee 
 
Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 http://www.sm.ee/tegevus/tervis.html (06.01.2010) 
 
Martna Vallavalitsus 
 
Martna Vallavalitsuse kodulehekülg www.martna.ee 
 
Martna Põhikool http://www.martna.edu.ee/ 
 
Martna lasteaed 
 
Maksu- ja Tolliamet 
 
Eesti Haigekassa 
 
Päästekeskuse piirkondlik ennetusbüroo http://www.rescue.ee/650 
 
Statistikaamet http://www.stat.ee 
 
MTÜ Eesti Naabrivalve  www.naabrivalve.ee 
 
Justiitsministeerium www.just.ee 
 
Terviseamet www.terviseamet.ee 
 
Haljala valla terviseprofiil http://www.terviseinfo.ee/web/?id=2736  (profiili vormistamine) 
 
 
 
 
 
 
  


