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Õnn on nagu tervis - kui sa teda ei märka, tähendab - ta on olemas.  

I. Turgenev 

 

SISSEJUHATUS 

Tervis on oluline ressurss, mis mõjutab mitmeti inimeste võimet igapäevaelus toime tulla ning 

seetõttu tuleb tervisekaitsele ja tervislikele eluviisidele suurt rõhku panna. Tervis on oluline 

rahvuslik ressurss, mis väärib sihi- ja kavakindlat arendamist. Õigus tervise kaitsele kuulub 

inimeste põhiõiguste hulka ja kõikidel inimestel peavad olema tagatud vajalikud eeldused 

parima võimaliku terviseseisundi saavutamiseks. Igal Eesti inimesel peab olema võimalus elada 

tervislikus keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid (Eesti rahvastiku tervise 

arengukava 2009-2020). 

Meremäe valla terviseprofiili eesmärgiks on kaardistada valla elanike tervist mõjutavate 

sotsiaalsete, keskkondlike ja majanduslike tervisemõjurite, elanikkonna tervisliku seisundi ja 

tervisekäitumise hetkeseis. Terviseprofiili abil saab määratleda probleemid, sekkumist nõudvad 

valdkonnad ja vajalikud tegevused, tagada tervise arendamise temaatika integreerimine valla 

arengukavasse. 

Valla terviseprofiil annab omavalitsusele ja mittetulundusühingutele võimaluse taotleda 

rahalisi vahendeid ESF meetmest „Tervislikke valikuid toetavad meetmed”. 

Kohalikul omavalitsusel on suured võimalused tervise arengule kaasa aidata paikkonna 

tasandil, omavalitsusel on õigus ja kohustus olla kohaliku elu korraldaja. Terviseedenduse üks 

olulisi aspekte inimeste tervisliku seisundi parandamisel paikkonnas on elanike laiaulatuslik 

osalemine selles protsessis. Kõigil on vaja head tervist ja elukvaliteeti. Sellele saab iga inimene 

ise kaasa aidata. 

Meremäe Vallavalitsuse üks tähtis roll on luua soodsad tingimused elanikele enda tervise eest 

hoolitsemiseks ja võimalike ohtude eest hoidumiseks ning erinevate osapoolte koostöö 

korraldus. Ühine eesmärk on julgustada inimesi vastutama enda ja oma lähedaste tervise eest. 

Muutuda aktiivsemaks probleemide selgitamisel ja lahendamisel Meremäe vallas. 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsiooni kohaselt on vaimne tervis oluline tervise 

osa. Vaimne tervis on inimese võime mõista oma suutlikust, tulla toime igapäevaste 

stressitekitajatega, töötada produktiivselt ning panustada oma kogukonda. Vaimne tervis on 
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indiviidi ja ühiskonna seisukohalt heaolu ja efektiivse funktsioneerimise vundament. 

Teadlikkuse tõus aitab vältida vaimse tervise probleemide teket ja tulla toime oma muredega. 

Terviseprofiilis kirjeldatud indikaatorite valik sõltus andmete kättesaadavusest. Meremäe valla 

kohta olevatest andmetest, mille põhjal on võimalik koostada ülevaade valla tervislikust 

olukorrast. Saab selgitada välja vajadused ja tegevused valla inimeste terviseteadlikkuse 

tõstmiseks ning täideviimiseks. 

Indikaatorid: 

 Üldandmed 

 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 Tervisliku elu, õpi- ja töökeskkond 

 Tervislik eluviis 

 Terviseteenused 

Meremäe valla terviseprofiili andmete kogumist alustati juunis, koostamist alustati augustis 

2014. Terviseprofiil valmis programmi “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014” 

kohaselt rahastatavatest vahenditest. 

Nagu tervis nii ka Meremäe terviseprofiil on ajas muutuv ja uuendatav. Muudatusi on võimalik 

terviseprofiili sisse viia kord aastas, koos valla arengukava muudatuste tegemisega, põhjalikum 

läbivaatamine toimub iga nelja aasta järel. Terviseprofiil on muutustele avatud. 

Meremäe valla terviseprofiili saab lugeda paberkandjal Meremäe vallamajas ja valla kodulehel 

www.meremae.ee 

  

http://www.meremae.ee/
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Mõisted ja lühendid 
 

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

taotletavat mõju või tulemust. 

Elukeskkond koosneb füüsilisest ehk loodus- ja tehiskeskkonnast (pinnas, õhk, vesi, hooned, 

rajatised, teed), sotsiaal-majanduslikust keskkonnast (tööhõive, haridus, kultuur, transport, 

elamumajandus, tööstus, teenused, tervishoid, hoolekanne jne) ja psühho-sotsiaalsest 

keskkonnast (suhted kogukonnas, valitsemise tavad, poliitikakujundamise viisid jne). 

Kaasamine on ühenduse liikmeskonna või sihtrühma paremini rakendamine või aktiveerimine 

oma eesmärkide saavutamisel ja nende üle otsustamisel; avaliku võimu või äriettevõtete 

tegevus, mille sihiks on anda kodanikele või neid esindavatele ühendustele võimalus osaleda 

neid mõjutavate otsuste tegemisel. 

Kohalik omavalitsus on valla või linna demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, 

võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- 

või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 

iseärasusi. 

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse või puude 

puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni põhikiri).  

Terviseedendus on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli tervise üle ja 

sellega tervist parandada. 

Tervisemõjurid on personaalsed, sotsiaalsed, majandus- ja keskkonnategurid, mis mõjutavad 

üksikisikute või elanikkonna tervist.  

Tervisealane ebavõrdsus on mõõdetavad erinevused tervisekogemustes ja -tulemustes 

erinevate elanikkonna gruppide vahel vastavalt sotsiaalmajanduslikule seisundile, 

geograafilisele piirkonnale, vanusele, puudele, soole või etnilisele grupile. Ebavõrdsus käsitleb 

objektiivseid erinevusi gruppide ja üksikisikute vahel, mis on võrreldavad suremuse ja 

haigestumisega.  

Tervisekäitumine on igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata hetkelisest või 

eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks, olenemata 

sellest, kas selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt tõhus või mitte.  

Terviseprofiil on elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kvantitatiivne ja kvalitatiivne 

kirjeldus, mis määratleb probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused.  

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

inimese vaimse ja füüsilise tervise seisundile.  

Rahvatervis on edendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja praktika, mida  

viiakse ellu kas kogu rahvastikule või selle teatud rühmadele suunatud tervist mõjutavate 

sekkumiste kaudu.  
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Rahvastiku tervis on terviseseisundi statistiliste ja demograafiliste näitajatega mõõdetav riigi 

või piirkonna rahvastiku või selle osa tervisetase.  

Riskitegur on sotsiaalne, käitumuslik, majanduslik, keskkondlik või bioloogiline tegur, mis 

põhjustab või soodustab terviseseisundi halvenemist, terviseseisundile soodsalt mõjuvate 

tegurite toime vähenemist või haigustele vastuvõtlikkuse suurenemist.  

Sekkumine on tervist hoidva käitumise edendamisele ja tervist kahjustava käitumise 

vältimisele suunatud tegevus.  

Sotsiaalmajanduslik seisund kirjeldab üksikisiku või perekonna suhtelist asetust ühiskonnas 

ja on määratletud selliste teguritega nagu saavutused, amet, sissetulek jne.  

Sotsiaalset sidusust käsitletakse Euroopa Liidu kontekstis kui mõistet, millega kirjeldatakse 

ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust ühiskonnas. 

Noor on Noorsootöö seaduse mõistes – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik. 
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Terviseprofiili eesmärk ja väärtused 

 

Terviseprofiili eesmärk 

Valla terviseprofiil on vallas elavate inimeste terviseseisundi ja heaolu ning neid mõjutavate 

keskkondlike, sotsiaalsete ning majanduslike tegurite hetkeseisu kaardistamine. Vaadeldud 

tegureid analüüsides  on võetud  esmased tervist mõjutavad probleemid ja vajadused. Välja on 

pakutud võimalikud tegevused vajaduste rahuldamiseks ja probleemidele lahenduste 

otsimiseks. 

 

Väärtused 

Inimõigused  

Tervis on inimese põhiõigus ning kõigile ühiskonnaliikmetele tuleb tagada eeldused 

võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks. 

 

Võrdsed võimalused ja õiglus  

Võrdsed võimalused tervisele ja teistele väärtustele on demokraatliku ühiskonna ideaalideks. 

Võrdsete võimaluste loomine hariduse, eluaseme, töö ning tervise ja tervishoiuteenuste osas, 

on eelduseks inimeste tervise ja elukvaliteedi jätkuvale paranemisele. 

 

Sotsiaalne kaasatus 

Isikute, sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne osalemine enda, oma kodukandi ja 

ühiskonna elu ja keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel ja probleemide lahendamisel toob 

kaasa võime suuremal määral lahendada oma terviseprobleeme. 

 

Riiklike strateegiatega arvestamine 

Valla terviseprofiil järgib rahvastiku tervise arengukava ning teiste valdkondlike 

alusdokumentide ideid. 
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1. Meremäe valla ja rahvastiku üldandmed 
 

1.1. Territoorium 
 

Meremäe vald asub Kagu-Eesti idaosas. Administratiivselt kuulub Meremäe vald Võru 

maakonda. Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Meremäe vald osa Setomaast, moodustades selle 

läänepoolsema osa. Setomaa on maa-ala, mis asetseb Pihkva-Riia kivitee, Irboska alevi, Pihkva 

järve ja Piusa jõe vahel. Setomaa on 1000 aasta jooksul moodustanud üleminekuala Eestimaa 

ja Venemaa vahel. Hetkel on Setomaa jagatud Eesti -Vene kontrolljoonega kahte ossa. Lisaks 

Meremäele on Lääne-Setomaa osad ka Värska ja Mikitamäe vald Põlva maakonnas ning Misso 

vald Võru maakonnas. Nimetatud omavalitsused on moodustanud Setomaa Valdade Liidu. 

Meremäe valla idapiir on ühtlasi Eesti -Vene riikidevaheliseks piiriks ning Euroopa Liidu 

idapiiri osa. Meremäe valla naabriteks on Vastseliina vald Võru maakonnas läänes ja lõunas 

ning Orava ja Värska vald Põlva maakonnas põhjas. Meremäe valla kaugused suurematest 

keskustest: 14 km Petseri linnast Vene Föderatsioonis, 34 km Võru linnast, 70 km Pihkva 

linnast Vene Föderatsioonis, 104 km Tartust, 230 km Riiast Läti Vabariigis, 290km Tallinnast. 

 

 

Joonis 1. Meremäe valla asukoht Võru maakonnas 
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1.2. Valla elanike arv ja pindala 
 

Meremäe vallas elas 1. jaanuaril 2014. aastal rahvastikuregistri andmetel 1119 inimest. Eesti 

Statistikaameti andmetel aga vaid 945. Statistikaameti andmete alusel on valla elanikkonna 

arvukus viimase kümne aasta jooksul olnud pideva langustendentsiga. Selle tingivad sündide 

vähesus ja surmade arv, ka migratsioon.  

Meremäe valla pindala on 131,97 km², 2014. aasta seisuga on vallas Statistikaameti andmetel 

7,2 elanikku km² kohta. 

Suuremad külad on Obinitsa 166, Meremäe 165, Miikse 41, Uusvada 38, Helbi 35 ja 

Võmmorski 33 elanikuga. 

Koolieelikud (0-7) – 44, so 4% elanikkonnast; kooliealised (8-18) – 89, so 8% elanikkonnast; 

tööealised (19-63) – 686 so 61% elanikkonnast; pensioniealised (63-…) – 300, so 27% 

elanikkonnast. 

Tabel 1. Meremäe valla rahvaarv 

Aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahvaarv 1205 1167 1164 1144 1104 1070 1021 993 936 944 945 

(Allikas: Statistikaamet) 

2004. aastal oli valla aasta keskmine rahvaarv Statistikaameti andmetel 1186 inimest. 2014. 

aastal oli see arv 945 inimest. Rahvastik on 10 aastaga vähenenud Statistikaameti andmetel 241 

inimese võrra ehk 20%, mis on keskmiselt 24 inimest aastas. Naised moodustavad elanikkonnas 

vähese ülekaalu. 

 

Joonis 2. Aasta keskmine elanike arv Meremäe vallas soo lõikes 

(Allikas: Statistikaamet) 
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1.3. Sünnid 

Vallas sünnib väga vähe lapsi, rahvastiku vähenemine Meremäe vallas on negatiivse iibe ning 

väljarände tagajärg. Sündide arv vallas vaadeldaval perioodil 2004-2013 oli suurim aastal 2005, 

kui sündis 18 last ja väiksem 2013 aastal, kui sündis 1 laps. 

 

Joonis 3. Meremäe valla elussündide arv soo lõikes 

(Allikas: Statistikaamet) 

Kui Eesti sündimuse üldkordaja on olnud üldjoontes stabiilne, siis valla sünnikõver on olnud 

aastatel 2004 -2013 väga muutuv. 2008., 2010. ja 2013. aastal on sündimuse üldkordaja oluliselt 

väiksem, jäädes alla 3 sünni 1000 elaniku kohta. 

 

Joonis 4. Sündimuse üldkordaja 1000 elaniku kohta  

(Allikas: Statistikaamet) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

tüdrukud 3 11 9 8 2 3 2 7 3 0

poisid 5 7 3 2 0 4 1 4 7 1
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1.4. Surmad 

 

Joonis 5. Surmade arv Meremäe vallas 

(Allikas: Statistikaamet) 

Surmade arv on läbi aastate on väga muutuv, mis ehk tuleneb eakate elanike suurest osakaalust. 

Märgatavalt vähem surmasid oli 2013.aastal - 16 inimest. 

 

Joonis 6. Suremuskordaja võrdluses Eestiga 

(Allikas: Statistikaamet) 

Eesti  suremuskordaja  on  püsinud läbi aastate stabiilne, kuid on hakanud viimastel aastatel 

aeglaselt kahanema. Meremäe vallas on aastast 2013 suremuskordaja järsult langenud. 

Suremuskordajaks loetakse aasta surmade arvu ja aasta keskmist rahvaarvu, mis on arvestatud 

1000 elaniku kohta. Suremuse üldkordaja on olnud palju suurem Eesti keskmisest. 
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1.5. Iive 

 

Joonis 7. Loomulik iive Meremäe vallas 

(Allikas: Statistikaamet) 

Loomulik iive näitab Meremäe valla rahvastiku muutust aasta jooksul, mis moodustub sünni- 

ja surmajuhtude arvu vahena.  Loomulik iive on Meremäe vallas vaadeldaval perioodil 

negatiivne. Alates 2007.a. näitab negatiivne iive langusjoont.  

Eesti puhul on märgata iibe kordaja vähenemise tendentsi, see tähendab rahvaarvu vähenemise 

pidurdumist, kuid Meremäe valla puhul on iibe kordaja pidevalt muutuv. Iibe kordaja on 

sündimuse vähenemise ja suremuse tõusu tõttu langenud aastal 2007 madalseisu. 

 

Joonis 8. Iibe kordaja võrdluses Eestiga 

(Allikas: Statistikaamet) 
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Joonis 9. Eesti rahva sooline ja vanuseline jaotus püramiidina 

ÜRO poolt koostatud Eesti rahvastikuprognoos näitab elanikkonna pidevat vähenemist, Eesti 

vananeb tervikuna, see on suureks probleemiks kuid samal ajal kasvab üle 80 - aastaste osakaal, 

inimesed elavad kauem.  

2014.a. oli Eesti 65. – ja vanemate inimeste osakaal elanikkonnast 18,4 %. Üle 60. aastaseid oli 

2014.a. Eesti elanikest 24,6%. 

 

Joonis 10. Meremäe valla elanike sooline ja vanuseline jaotus püramiidina 
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Meremäe valla soolis-vanuselises struktuuris torkab eriti silma erinevus Eesti keskmisega: 

vanemaealiste üle 60- aastaste vanusegruppides naiste suur osakaal võrreldes meestega. 

Meremäe valla soolis – vanuselises struktuuris on märgata 0 -14 aastaste suhteline väike 

arvulisus, see on tingitud viimaste aastate madalast sündimusest. Võrreldes meeste 

vanusegrupiga on naiste väiksemaarvulised vanusegrupid 20 – 34 elueani. Sünnitusealiste 

naiste osatähtsus on madal. Laste ning tööeas vanema rahvastiku suhe on ohunäitajaks. Noori 

peresid, kuhu laps võiks sündida on vähe. Laste saamist lükatakse edasi järjest vanemale eale. 

Mida hiljem sünnib esimene laps, seda väiksemaks kujuneb laste arv peres.  

 

1.6. Ränne 
 

Rändesaldo näitab rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel aasta lõikes. Sisseränne on 

Meremäe valda aasta jooksul alaliselt elama asunud isikute arv. Väljaränne näitab Meremäe 

vallast aasta jooksul lahkunud isikute arvu aasta jooksul. Väljaränne näitab järjest suurenevat 

tendentsi, mis muudab valla rahvaarvu väiksemaks. Sisseränne on langustrendiga.  

 

Joonis 11. Rändesaldo 

(Allikas: Statistikaamet) 

Alates 2012. aastast on Meremäe vallas rändesaldo olnud positiivne. Vald on muutunud 

atraktiivseks elupaigaks privaatsust hindavale loomeinimesele. 
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1.7. Kohaliku omavalitsuse eelarve 
 

Kohaliku omavalitsuse finantsvõimekus on keskne küsimus, millest sõltub kohaliku avaliku 

võimu suutlikkus teha investeeringuid inimeste elukvaliteedi parendamisse. Elujõulisuse  üheks 

mõõdikuks vallas on üksikisiku tulumaksu laekumine vallaeelarvesse. 

 

Joonis 12. Meremäe vallaeelarve põhitegevustulud 2009-2013. a. 

(Allikas: Rahandusministeerium) 

 

Elujõulisuse üheks mõõdikuks vallas on üksikisiku tulumaksu laekumine vallaeelarvesse. 

Elaniku kohta arvestatuna jääb Meremäe valla näitaja alla nii Võrumaa keskmisele tasemele 

kui ka Eesti keskmisele. 

Tabel 2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse eelarvesse 2013. a.  

 Tulumaksu laekumine 

(eurot) 

Tulumaksu laekumine 

elaniku kohta (eurot) 

Kogu Eesti 725 750 960 549 

Võru maakond 14 178 208 419 

Meremäe vald 369 708 391 

(Allikas: Statistikaamet) 
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Joonis 13. Meremäe valla eelarve jagatuna aasta keskmise rahvaarvuga 

(Allikas: Statistikaamet) 

Meremäe valla eelarve on võrreldes 2009. aastaga vähenenud peamiselt saadavate toetuste 

arvelt, kuid suurenenud on maksutulu ning kaupade ja teenuste müügist saadav tulu. Alates 

2013. aastast on valla eelarve kasvanud kogusummas ja eelarvesummas elaniku kohta. 

 

 

Joonis 14. Kululiigi osatähtsus Meremäe valla eelarve kogukuludes 2013. a. 
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2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 
 

Euroopa Liidu kontekstis käsitletakse sotsiaalset sidusust kui mõistet, millega kirjeldatakse 

ebavõrdsuse määra ning sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust ühiskonnas. Sidususe 

saavutamiseks on kaks peamist eesmärki: esiteks, ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja 

tõrjutuse vähendamine ja teiseks sotsiaalsete suhete, sidemete ja suhtlemise tugevdamine. 

 

Tabel 3. Ülalpeetavate määr Meremäe vallas 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rahvaarv (arvestatud rännet) 1070 1021 993 976 891 945 

Vanus teadmata 0 0 0 0 0 0 

Rahvastik vanuses 0-14 128 122 112 113 107 118 

Rahvastik vanuses 15-64 660 636 614 595 543 572 

Rahvastik vanuses 65 ja enam 282 263 267 268 241 255 

Ülalpeetavate määr 62,12121 60,535 61,726 64,034 64,0884 65,2 

(Allikas: Statistikaamet) 

Ülalpeetavate määr on mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arv 100 

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

on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve tulude pool sõltub hõivest, kuid haridus-, 

tervishoiu- ja pensionikulud laste ja eakate inimeste arvust. Sisuliselt näitab see indikaator, mitu 

mittetööeas inimest tuleb 100 tööealise inimese kohta ehk mitut inimest peab üleval pidama 

100 tööealist inimest. Meremäe valla ülalpeetavate määr Statistikaameti andmetel 2014. aasta 

jaanuari seisuga on 65,2 see tähendab, et 100 tööealise elaniku kohta on 65,2 ülalpeetavat, st 

iga kahe tööealise elaniku kohta üle ühe ülalpeetava. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem 

on koormus töötajatel. 
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2.1. Tööturusituatsioon  
 

Keskmine brutotulu on olnud võrdluses Eestiga pidevalt madalam, kuid see jätkab kasvamist 

sarnaselt riigi keskmisega. 2010.-2013. aastal kasvas keskmine brutotulu nii Meremäe vallas 

kui ka Eestis tervikuna. Samuti on olnud kasvav Meremäe vallas elavate inimeste arv, kes 

tasuvad üksikisiku tulumaksu. 2013. aastal oli Meremäe vallas 319 füüsilisest isikust tulumaksu 

maksjat.

 

Joonis 15. Keskmine brutotulu võrdluses Eestiga 

(Allikas:Statistikaamet) 

 

2.2. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted 
 

 

Joonis 16. Ettevõtete arv Meremäe vallas 2009. – 2013. aastal 

(Allikas:Statistikaamet) 

2010 2011 2012 2013
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Meremäe vallas tegutsevad kuni 10 töötajaga mikroettevõtted. Paljud ettevõtted ja FIE –d 

annavad tööd oma pereliikmetele. Suurettevõtete puudumine jätab ilma küll paljudest 

kodulähedal asuvatest töökohtadest, kuid samas hajutab ka riske kriisisituatsioonis, kus 

ettevõtte kadumine tooks kaasa endaga sotsiaalse kriisi. Meremäe valla asukoha tõttu töötab 

suur osa väljaspool koduvalda. Ettevõtlusaktiivsus on viimastel aastatel püsinud stabiilne, kuid 

siin on arenguruumi.  

Käesoleval ajal on suurimaks tööandjaks vald ise. Kõige rohkem on Meremäe vallas 

põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid. Kiiresti on kasvanud ka turismiteenuste pakkujate arv, 

samuti on oluline kaubandus. 

Tuntumad ettevõtted kohapeal on Setomaa Turismitalo OÜ, OÜ Katusõkatja, OÜ Naxos, OÜ 

Seto Metall,  OÜ Tõrvas, Lõuna-Antsu talu, Seto Aedvili TÜ, Taarka TARÕ OÜ, Seto Rügä 

OÜ, OÜ Möldri Kaubandus,  Piusa Põllumajanduse OÜ. 

Lisaks tegutseb Meremäe vallas kaks ühistut, mis koondavad antud valdkonna ettevõtjaid - 

tulundusühistu SETO AEDVILI ja tulundusühistu SETO LAMMAS. 

Põllumajanduslike ettevõtete hulgas on suurenenud mahetootmisega tegelejate arv, samuti on  

suurenenud haritavad pinnad; areng on olnud seotud  toetuste süsteemi stabiliseerumise, uue 

tehnika soetamise, palgatööjõu ulatuslikuma kasutamise ja  kaasaegsema tehnoloogia 

rakendamisega. 

 

2.3. Töötus 
 

 

Joonis 17. Meremäe valla aasta keskmine töötute arv 2009.-2010. aastal 

(Allikas: Eesti Töötukassa) 
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Töötute arv on alates 2011. aastast langenud ning püsinud stabiilsena. Töötus on üks oluline 

terviserisk. Töökoht on igale inimesele tähtsaks tervisemõjuriks. Kohalikul omavalitsusel on 

võimalik osaleda programmide käivitamisel töötusega kaasnevate tervise- ja sotsiaalriskide 

maandamiseks (nõustamisteenused, erinevad kursused töötutele, luua sotsiaalseid töökohti, 

tervisekindlustus kindlustuseta elanikele). Pikaajaline töötus on raske probleem, mida 21peaks 

takistama, kuna pikaajalise töötusega käib kaasas tööharjumuste kadumine, 

toimetulekuprobleemid. 

 

 

Joonis 18. Töötuse määr Meremäe vallas võrdluses Võru maakonna ja Eestiga 2009.-

2013.a. 

(Allikas: Statistikaamet) 

Meremäe valla töötus on suhteliselt madal. 2013. aastal oli vallas 577 tööealist elanikku, neist 

töötuid oli 39 inimest s.o. 6,7%. 2009.-2013. aastani oli nii Võru maakonna kui Eestiga 

võrreldes Meremäe vallas töötuse määr madalam. 
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2.4. Toimetulek 
 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudust kannatavatele inimestele, mida maksab kohalik 

omavalitsus. Vaesus on väga suur ja oluline terviserisk. Toimetulekutoetuse saajad elavad 

vaesusriskis. Toimetulekutoetuse saajate arv annab ülevaate vaesusriskis elavate inimeste 

hulgast vallas.  

 

Tabel 4. Toimetulekutoetuste väljamakstav summa 

2009 2010 2011 2012 2013 

26140 32084 46277 28939 27776 

(Allikas: KOV STAR-süsteem) 

2013. aastal sai toimetulekutoetust 46 peret, rahuldati 266 taotlust. Väljamakstav summa oli 

27776 eurot. Kõrgeim oli toimetulekutoetuse taotlejate arv 2011. aastal, kui rahuldati 57 pere 

419 taotlust ja maksti välja 46277 eurot toetusi. Alates 2012. aastast on väljamakstav summa 

vähenenud. 

2014. aasta esimesel poolaastal on rahuldatud 125 avaldust, toetusi on välja makstud 14972 

eurot. 

Väljamakstud toetuse summad ühe elaniku kohta on kaks korda suuremad Eesti keskmisest. 

Toimetulekutoetuse saajate suurem osakaal on tingitud peamiselt kõrgest töötuse tasemest. 

Tööealiste mitte toimetulemise põhjused on erinevad – madal haridustase, puudub erialane 

haridus, vähene huvi ümberõppe vastu, madal enesehinnang, alkoholism ja suutmatus sellest 

vabaneda. 

Toimetulekuraskustes töötutele on läbi viidud erinevaid mobiilse nõustamise infopäevi 

Töötukassa eestvedamisel. 
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Joonis 19. Toimetulekutoetus ühele elanikule 

(Allikas: Statistikaamet) 

 

 

Joonis 20. Rahuldatud taotluste arv toimetulekupiiri tagamiseks 1000 elaniku kohta 

(Allikas: Statistikaamet) 
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2.5. Täiendavad sotsiaaltoetused 
 

Toimetulekutoetuse määr on inimväärseks äraelamiseks väike ja vald maksab täiendavalt 

vallaeelarvest erinevaid sotsiaaltoetusi. Osa makstavaid sotsiaaltoetusi ei sõltu sissetulekust 

(sünni-, matuse-, ranitsa-, õnnetusjuhtumi- ja lastele prillitoetus). 2014. aastal olid sissetulekut 

mittearvestavate toetuste määrad järgmised: sünnitoetus 320 eurot, matusetoetus 64 eurot, 

ranitsatoetus 1. klassi mineva lapse puhul 64 eurot, toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra 

puhul 192 eurot, lastele ja õppivatele noortele makstakse üks kord aastas toetust prillide 

ostmiseks - 29 eurot klaaside ja 20 eurot raamide ostu toetamiseks. 

Lisaks on Meremäe vald oma vähekindlustatud või erivajadustega inimestele ja perekondadele 

hädavajalike kulude osaliseks katmiseks määranud erinevaid ühekordseid täiendavaid 

sotsiaaltoetusi: toetused, millega hüvitatakse vähekindlustatud perede õpilaste toitlustamise 

kulusid, mida ei rahastata riigieelarvest; toetused riskirühmadele ravimite ja prillide ostmiseks, 

laagritoetus majanduslikult kehvas olukorras perede lastele, toetus koolitarvete ostmiseks,  

transporditoetus kutsekoolide õpilastele, huvikooli õppemaksu kompenseerimine, 

küttepuutoetust vähekindlustatud lasteta vanuritele. Samuti saavad kõik valla elanikeregistris 

olevad lapsed jõulupaki. 

2.6. Sotsiaalteenused 
 

Toimetuleku soodustamiseks on inimestel lisaks võimalus kasutada erinevaid sotsiaalteenuseid. 

Nõustamisteenus. Isikliku hooldaja teenus puudega inimesele. Samuti on kättesaadavad 

erinevad koduteenused, millest peamiselt osutatakse transporditeenust, varustatakse klienti 

toiduainete ja esmatarbekaupadega, saadetakse klienti arsti juures ning muretsetakse kliendile 

ravimeid või muid invaabivahendeid. Samuti abistatakse klienti erinevatel asjaajamistel. 

Arendamist vajaksid tugiteenused – psüühika häirega isikutele mõeldud tugiisiku teenus, 

võimaldamaks neil toime tulla igapäevaeluga ja ümbritseva keskkonnaga; isikliku abistaja 

teenus raske- ja sügava liikumis-, kuulmis- või nägemispuudega isikule, võimaldamaks tal 

osaleda teistega võrdselt ühiskonnaelus ning pereabilise teenus toimetulekuraskustega pere 

ning asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuva noore toimetuleku toetamisel vältimaks nende 

sotsiaalset tõrjutust. Teenuste eesmärgiks on kliendi edasine toimetulek ja sotsiaalne 

integratsioon ühiskonnas. 
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Hästi toimiva sotsiaalhoolekande tagavad teenuste kõrge kvaliteet ja kättesaadavus, teenuste 

arendamine ning eriala spetsialistide olemasolu. Vajalikud teenused peaks jõudma iga 

abivajajani.  

Meremäe vald osutab ka hooldekodu teenust. Meremäe külas asub 12 kohaline üldtüüpi 

ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikutele 

nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Teistes hooldekodudes viibivate omasteta või 

toimetulekuprobleemidega perede jaoks on võimalus taotleda teenuse osalist kompenseerimist. 

Transporditeenust osutatakse vähekindlustatud või erivajadusega isikutele ja perekondadele. 

 

 

2.7. Haigestumus 
 

Suurem osa elanikkonnast on kaetud ravikindlustusega. Töötud, kes ei oma ravikindlustust 

suunatakse Töötukassasse arvele võtma, sest siis on tagatud ravikindlustus. 

Meremäe valla perearsti nimistus on 2014. aasta 1. augusti seisuga 979 isikut. Neist on 866 

ravikindlustusega hõlmatud. 

2013. aastal oli Meremäe vallas perearsti andmetel:  

Esmahaigestumus: 

Naistel: 

Esimesel kohal hingamiselundite haigused 132 juhtu 

Teisel kohal luulihaskonna – ja sidekoehaigused 49 juhtu 

Kolmandal kohal võrdselt kuse- suguelundite haigused 41 juhtu 

Neljandal kohal vigastused 

Naistel kõigist haigusjuhtudest: 

Esimesel kohal vereringeelundite haigused 415 juhtu 

Teisel kohal luulihaskonna- ja sidekoehaigused 263 juhtu 

Kolmandal kohal hingamiselundite haigused 165juhtu 

Neljandal kohal sisesekretsiooni-toitumis ja ainevahetushaigused 100 juhtu 
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Esmahaigestumus: 

Meestel: 

Esimesel kohal hingamiselundite haigused 102 juhtu 

Teisel kohal Luu-lihaskonnahaigused 41 juhtu 

Kolmandal kohal vigastused 40 juhtu 

Neljandal kohal seedeelundite haigused 23 juhtu 

Meestel kõigist haigusjuhtumitest: 

Esimesel kohal vereringeelundite haigused 248 juhtu 

Teisel kohal luulihaskonna- ja sidekoehaigused 203 juhtu 

Kolmandal kohal hingamiselundite haigused 148 juhtu 

Neljandal kohal seedeelundite haigused 78 juhtu  

 

2.8. Kogukonna motivaatorid ja elanike kaasamine 
 

Meremäe vallas on mitmeid motivaatoreid viimaks edasi elu vallas, tunnustama ja austama 

inimesi, kes seda väärivad. 

Kui iga inimene vajab oma tegevuste teostamiseks motivatsiooni, siis samuti vajab seda 

kogukond. Kogukonna üheks oluliseks motivaatoriks on kohaliku omavalitsuse tunnustus. 

Aasta Tegija – tunnustatakse inimest, kes on silma paistnud tööalase või ühiskondliku 

tegevusega. Aasta Tegija auhinnaks on rahaline preemia 160 eurot. Valla Aasta Tegija 

aunimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju 

majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul 

silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Meremäe valla arengut.  

Aasta Tegija auhinda antakse välja viies kategoorias:  

• hariduse valdkonnas;  

• kultuuri ja spordi valdkonnas;  

• ettevõtluse (majanduse) valdkonnas;  

• seltsielu (külaliikumise) valdkonnas;  

• sotsiaalvaldkonnas. 
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Aunimetus antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul – Vabariigi 

aastapäeva aktusel. 

Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja 

isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on 

olnud eriliselt tulemuslik ja mõjutanud oluliselt Meremäe valla arengut. Elutööpreemia antakse 

välja iga viie aasta tagant valla juubeliüritusel. 

Kauni Kodu auhind, mis traditsiooni kohaselt antakse kätte jaanipäeval. On esitatud kandidaate 

ka maakonna erinevatele tunnustusüritustele. 

Ühistegevuse arendamiseks ja vaba aja veetmiseks on vallas moodustatud seltse ja seltsinguid, 

kuhu kuuluvad inimesed oma vallast, kes soovivad ja tahavad aidata kaasa kultuuripärandi 

hoidmisele, seltsielu elavdamisele, heakorratööde tegemisele jne. Kirjutatakse projekte 

investeeringuteks ja oma ürituste finantseerimiseks. 

Meremäe valla seltsitegevus on ülesehitatud mittetulundusühingute baasil. MTÜ-d saavad oma 

tegevuseks kasutada kooli, külakeskuse, raamatukogu ja noortekeskuse ruume. 

Meremäe vallas ei ole eraldi kultuurimaja, puudub ka omavalitsuse palgal olev kultuuritöötaja. 

Erinevad ettevõtmised toimuvad seltside endi initsiatiivil kui ka koostöös vallavalitsusega. 

Vallarahva kaasamine toimub läbi avalikustamise ajalehes, raamatukogudes, veebilehel. 

Elanike aktiviseerimiseks ja kaasamiseks on Meremäe vald püüdnud tasakaalustatult arendada 

kõiki piirkondi. Piirkondade keskuses on olemas vajalikud asutused, investeeritud on vallale 

kuuluvate hoonete korrastamisse. Kool, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskus, külakeskus on 

kaasaegsete töötingimustega.  

Positiivne on, et piirkondades on tugevaid eestvedajaid, kes korraldavad kohapealseid spordi- 

ja kultuuriüritusi. Vallaelanikud on ühistegevustes, kultuuri- ja spordielus osalemisel küllaltki 

passiivsed. Üheks põhjuseks võib olla süvenev vaesumine. Sellest tulenevalt on piirangud 

tarbimises.  

Olulisel kohal on omakultuuril põhinevate ürituste ja õppuste korraldamine (leelo, tants, 

pillimäng, rahvussöök, käsitöö), Seto Muuseumitare Obinitsas, aktiivne puhkus (Piusa jõe 

ürgoru matkarada, Piusa käsitöö – savikoda), üritused-sündmused (Seto Kuningriigi päev, 

Lihavõttemaa, Savipäevad, talsipühad, kirikupühad – paasapäev, külakirmaskid), 

vaatamisväärsused (tsässonad, Piusa jõe liivakivipaljandid, setudele iseloomulikud 

sumbkülad), pere-, kooli- ja grupiturism. 
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Palju ettevõtmisi ja üritusi toimub vallas kodanikualgatuse korras. Iga ürituse taga on ürituse 

algataja ja tema meeskond. Paljud üritused, mis on toimunud (külapäevad) on saanud iga 

aastaseks traditsiooniks. 

Vallas harrastatakse ja tegeletakse vabal ajal spordialadest aktiivsemalt võrkpalli, jalgpalli, 

korvpalli, koroona, lauatennise, suusatamise, ujumise ja kepikõnniga. 

Spordiringides osalejate arv ning aktiivsete sportijate arv on talvel 40, suvel 70 (populaarsed 

spordiüritused on näiteks Obinitsas toimuvad pallimängude turniirid).  

Vanuseliselt on spordiga tegelejate hulgas esindatud kõik vanusegrupid. Suuremad 

spordiüritused on Paasavolle, jalgpallivõistlused, petanque’i turniirid, valla võrkpalliturniir, 

vastlapäev, lumerajasõit ning koolis läbiviidavad spordipäevad.  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Meremäe vallas on igale huvigrupile piisavalt võimalusi 

arendavaks tegevuseks ning mõttekaks vabaaja sisustamiseks. Igal kodanikul on võimalik soovi 

korral lüüa kaasa seltside tegevuses ja seeläbi aidata kaasa kodukoha arendamisele.  
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3. Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng 
 

 

Joonis 21. Laste arv Meremäe vallas 

(Allikas: Statistikaamet) 

 

Suurt mõju avaldab lapse arengule ja tervisele kogu ümbritsev keskkond:  

• lapse vanemad, vanavanemad, sõprade eluviis, lapsi ümbritsev võrgustik  

• lasteaed ja kool, kus viibitakse palju aega päevast  

• toit, mida laps tarbib  

• puhas loodus  

Kõik ümbritsev kokku annab lapse tervisele tugeva alustala tulevikuks. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15-19a 79 68 59 56 52 46 43

10-14a 50 43 39 39 39 37 40

5-9a 40 43 43 42 41 41 32

0-4a 47 42 40 31 33 32 32

0

50

100

150

200

250



 
 

31 

 

3.1. Õpilaste arv haridusasutustes 

 

 

Joonis 22. Meremäe valla õpilaste arv lasteaias ja põhikoolis 

(Allikas: Meremäe valla elanike register) 

Meremäe vallas on kaks lasteaeda, mis asuvad Meremäe ja Obinitsa külades. 

Meremäe lasteaed asub Meremäe koolimaja esimesel korrusel 2005. aastal ümberehitatud 

ruumides ning on ühtse juhtimise all Meremäe Kooliga. On üks liitrühm 18-le lapsele. Meremäe 

lasteaial on mänguväljak koolihoone taga, mis ei ole piiratud aiaga, kuid asub ohutus kohas. 

Mänguväljak uuendati 2014. aastal, vahetati välja atraktsioonid. 

Obinitsa lasteaed asub Obinitsa Külakeskuses 2009. a. valminud ruumides. Obinitsas on samuti 

liitrühm 18-le lapsele. Lasteaial on aiaga piiratud mänguväljak.  

Lasteaia teeninduspiirkonnas sündinud laste arvu järgi võib lasteaias laste arv lähiaastatel 

väheneda või püsida samal tasemel. 

Meremäe vallas on üks põhikool, asukohaga Meremäe külas, kus õppetöö toimub eesti keeles. 

Meremäe Koolis toimub õppetöö juba aastaid liitklassides. 

Vajadusel võimaldatakse: 

 logopeedilist abi 

 koduõpet 

 individuaalset õppekava 

 lihtsustatud õppekava 

 õpiabi pikapäevarühmas 

Meremäe Kool kuulub Võrumaa tervistedendavate koolide võrgustikku. 

2010 2011 2012 2013

Obinitsa lasteaed 16 18 19 13

Meremäe Kooli lasteaed 22 22 19 18

Meremäe Kool 50 43 47 49

Mujal põhikoolis õppivad lapsed 23 25 24 23
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3.2. Noorsootöö ja huviharidus 
 

Meremäel asub Meremäe Avatud Noortekeskus ja Obinitsas Külakeskuses noortetuba.  

Noorsootööd koordineerib noortejuht.  

Meremäel staadionil on skatepark mis vajab remonti ja kaasajastamist. 

Huvialaringe toimus 2013/2014 õppeaastas 8, s.h. projektipõhise rahastusega  majandusõppe- 

ja robootikaring. Täiskasvanutele toimusid aeroobika, võrkpall, laulukoor ja pärimuskultuurist 

lähtuvad huvitegevused. Huvihariduse alaste projektide suurim eestvedaja on olnud MTÜ 

Meremäe Kultuuriühing. Huviharidust omandatakse ka Vastseliinas ja Võrus. 

3.3. Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 
 

Õpilaste transport kooli ja koju tagasi on korraldatud koolibussiga ning liinibussidega. 

Meremäe kooli staadion asub koolihoonest eemal ning sinna jõudmiseks on vaja ületada 

sõidutee. Seoses Marinova kaevanduse avamisega on märgatavalt tõusnud liiklustihedus 

Meremäe ja Obinitsa külades ning väikemaid külasid läbivatel riigi maanteedel. Raskeveokite 

liiklus Meremäe külas on täiendavaks ohuallikaks lasteaialastele ja kooliõpilastele. Hoolimatu 

käitumine juhtide poolt ja liiklusreeglite eiramine on muutunud järjest suuremaks probleemiks. 

Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga on vajalik suurem liiklusalane ennetustöö koolis- ja 

lasteaias. 2014. aasta sügisel peaks valmima valgustatud kergliiklustee bussipeatusest 

korterelamuteni, mis möödub ka staadionist ja kooli hoonest. 

3.4. Noorte süüteod 
 

Alaealistega tehtava töö koordineerimiseks on Võru Maavalitsuse juures alaealiste komisjon. 

Komisjoni töösse on kaasatud koolid, politseiametnikud, kohalikud omavalitsused, 

prokuratuuri- ja sotsiaaltöötajad. Alaealiste komisjoni satuvad noored erinevatel põhjustel. 

Sagedamateks põhjusteks on varalise kahju tekitamine, vargus, alkoholi ja tubakatoodete 

tarvitamine või omamine. Noortele on karistusena määratud ühiskondlikult kasulik töö, mis 

peab olema jõukohane tema eale ja tervisele. Tihti on sobiliku töö leidmine raskendatud. 

Alaealiste süütegude arv ei ole Meremäe vallas suur, aga tegemist on väga noorte 

õigusrikkujatega. Peamiselt on tegemist 13 – 17 aastaste alaealistega.  

  



 
 

33 

 

4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 
 

4.1. Huvitegevuse ja vabaaja veetmise kohad 
 

Meremäe Koolis tegutsevad muusikaring, spordiring, kunstiring, näitering, isetegevusring, 

liikumisring mida rahastatakse kooli eelarvest. Setu keel, majandusõpe – rahastatakse muudest 

allikatest. 2010.a. õppeaastast saavad lapsed tegelda laserdisainiga. 

On võimalus õppida huvikoolides: vallaeelarvest tasutakse 90% huvikooli kohamaksumusest, 

kui õpilane õpib Meremäe Koolis ja 25%, kui põhikooliealine õpilane omandab põhiharidust 

mujal koolides. 

Lastel on praeguse bussiliiklusega osalemine kaugemas spordi- või muusikakoolis raskendatud. 

Vanematele on oma transpordiga viimine kulukas, paljudel peredel pole see majanduslikult 

võimalik.  

Meremäe valla Avatud Noortekeskuse tegevus toimub Meremäel noortekeskuse majas ja 

Obinitsa külakeskuses. Noortekeskuse juht töötab Meremäe ja Obinitsa noortekeskuses. 

Noortekeskuse tegevust rahastatakse vallaeelarvest. Plaanis on edasiste tegevuste jaoks taotleda 

lisarahastust erinevatest programmidest ja fondidest.  

Õhtusel ajal on kõigil võimalik kasutada Obinitsa Külakeskuse spordisaali, jõusaali ja Meremäe 

Kooli jõusaali.  

Erinevate kodanikeühenduste ja aktiivsete vallakodanike algatusel toimuvad mitmed 

regulaarsed tegevused: Obinitsa Külakeskuses pallimänguõhtud, ühel õhtul nädalas 

võimlemistreening. Meremäe Kultuuriühingu eestvedamisel Meremäe koolimajas kord nädalas 

aeroobikatreening. Valla pallimängumeeskonnad osalevad aktiivselt ka naabervaldade 

pallitreeningutel, kuna vallas puudub täismõõtmetes spordisaal. 

Vallas on kaks avalikku raamatukogu, Obinitsas ja Meremäel. Obinitsa raamatukogu asub 

Obinitsa külakeskuses (üks töötaja), Meremäe raamatukogu vallamaja teisel korrusel (üks 

töötaja). Obinitsa raamatukogu ruumid renoveeriti 2009. aastal. Meremäe raamatukogu ruumid 

on renoveeritud 2014. aastal. Raamatukogudes töötavad avalikud internetipunktid.  

Lisaks regulaarselt toimivatele ringidele on veel läbi erinevate projektide toimuvad õpitoad. 
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4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 
 

Vallas on olemas head võimalused sportimiseks. Võimalus on kasutada Obinitsa külakeskuse 

võimlat, jõusaali, staadionit, korvpalli- ja võrkpalliplatsi. 

Meremäe Koolis on õpilastel ja kõigil vallaelanikel võimalus kasutada võimlat, staadionit, 

skateparki ning korvpalliplatsi. 

Soovijatel on võimalus käia soodsamalt ujumas Värska veekeskuses. Samuti läbivad valda 

RMK matkarajad. 

 

4.3. Transport ja teedevõrk 
 

Valla territooriumil on riigimaanteid 81 km, sellest tolmuvaba kattega 42 %. Kohalikke 

maanteid on 107 km. Erateid 36 km. Toimub regulaarne valla teede korrashoid. Hea lumetõrje 

tagamiseks talvel korraldatakse hange ja sõlmitakse lepingud tööde teostajatega. Võimalusel 

niidetakse ka teeääri, et säilitada teede hea seisukord. Ühistranspordi teenus on rahuldav. 

Probleemne on ühistranspordiga liikumine nädalavahetustel. 

 

4.4. Keskkonna mõjurid 
 

Inimest ümbritsev keskkond mõjutab terviseseisundit sageli enam kui seda tajutakse. Sageli 

mõjutab tervist samal ajal mitu keskkonnast tulenevat ohutegurit, sh füüsikaliste, bioloogiliste 

ja keemiliste teguritega. Keskkonnategurite mõju võib ilmneda alles aastate pärast arenedes 

välja näiteks allergia, närvikahjustuse või kasvajana.  

Paljud terviseprobleemid saavad alguse meid ümbritsevast keskkonnast tööl, kodus, koolis ja 

hõlmab igapäevast elukorraldust. Suur osa on tervise säilimisel just tööandjal, kes peaks töö 

korraldama nii, et oleks tagatud töötajate terviseohutus. 
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4.4.1. Joogivesi 

Koostatud on Meremäe valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 2013-2020. Paljudes 

külades on sademetevaesel ajal põhjavee varustuse probleemid. Seda näitas hajaasustuse 

programmi taotluste arvu kasv. Hajaasususte programmi abil maapiirkonnas elavatel inimestel 

võimalik taotleda toetust salv- ja puurkaevude rajamiseks. Selle programmi jätkamine on 

Meremäe vallale äärmiselt oluline. 

Meremäe ja Obinitsa külades on 30.07.2014 seisuga lõpule jõudmas ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise projekt millega parandati oluliselt kahe suurema küla 

joogivee kvaliteeti ja reovee käitlemist. 

4.4.2. Veekogud 

Veekogude veekvaliteet on rahuldav. Supluskohad on Meremäe ja Obinitsa paisjärve ning 

Engli järve ääres, mis kõik vajavad korrastamist, hooldamist, käimlaid ja riietusruume. 

Ametlikke randasid avatud ei ole. Suures osas piirneb vald ürgse, enamasti inimtegevusest 

puutumatute kallastega Piusa jõega. 

4.4.3. Õhk 

Saastamine paiksetest saasteallikatest on Võrumaal äärmiselt väike. Meremäe valla 

territooriumil pole välisõhku saastavaid tootmistsehhe. 

4.4.4. Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Meremäe valla jäätmehooldusega seotud küsimuste lahendamist reguleerib Meremäe valla 

jäätmekava, mille uuendamine on koos naabervaldadega 2014 seisuga tegemisel. 

Ohtlike jäätmete ja olmetehnika kogumispunkt asub Meremäe külas.  

Meremäe, Obinitsa ja Uusvada küladesse on paigutatud ETO pakendikonteinerid. 

Meremäe valla haldusterritoorium moodustab koos Värska, Veriora, Orava ja Mikitamäe 

valdadega ühise jäätmeveo piirkonna. Toimub korraldatud jäätmevedu AS Eesti 

Keskkonnateenuste kaudu. 

4.4.5. Müra 

Seoses Marinova kaevanduse avamisega Meremäe vallas on varasemaga võrreldes märgatavalt 

tõusnud mürakoormus killustiku väljaveoteede naabruses, kuid keskkonnauuringute alusel jääb 

müra lubatavate normide piiresse. 
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4.5. Kohaliku omavalitsuse alkoholipoliitika 
 

Alkoholi tarbimine on Eestis pikaajalise traditsiooniga. Joomist kultuursemaks muuta on väga 

raske. Alkoholi tarbijaid on igas vanuses, nii mehi kui naisi, erineva hariduse ja staatusega. 

Alkoholi tarbimine noorte hulgas on muutunud järjest sagedasemaks. Kohaliku omavalitsuse 

alkoholipoliitika on lähtunud riigi poolt sätestatud seadusandlusest. Vallas ei ole sisse viidud 

täiendavaid piiranguid. Valla konstaabel teostab kohaliku omavalitsuse ja kooliga koostöös 

pidevat kontrolli ja järelevalvet. Seda nii alkoholi, kui ka suitsetamise osas. 

Alkoholi müüakse valla kahes kaupluses ning ka kauplusautodes. 
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5. Tervislik eluviis 
 

Tervislik eluviis hakkab inimese mõtlemisest ja harjumustest, tervest elustiilist. Igapäevane elu 

seotult tervisliku toitumise ja käitumisega annab suure panuse meie tervislikku eluviisi. 

Tervislike valikute ja tervisliku eluviisi soodustamise suund on seotud kõigi arengukava 

peatükkidega. Tervislike valikute puhul on sihtrühmaks lapsed ja noored, kuna investeerimine 

laste ja noorte tervisesse on tähtis saavutamaks hea elukvaliteedi ja tervise suhe täiskasvanuna. 

5.1. Tervisealase teabe kättesaadavus 
 

Tervisealast infot saab inimene tänapäeval kätte väga erinevatest kohtadest – televiisor, 

ajakirjandus, internet. Maakonna lehes edastatakse samuti vajalikku tervisealast infot. Perearsti 

vastuvõturuumis on kättesaadaval erinevat tervisealast infot. On plakatitena seintel, kui ka 

ajakirjad lugemiseks.  

Valla kahes raamatukogus on tervisealaseid teabematerjale piisavalt. Tervislikku eluviisi 

järgivaid raamatuid, ajakirju kasutatakse palju. Inimesed avastavad järjest rohkem olevat 

vajaliku enda tervise eest hoolitseda. 

Vallas on moodustatud ka tervisenõukogu, kes koostöös perearstiga on südamenädala raames 

läbi viinud erinevaid tervislikke eluviise tutvustavaid üritusi. Koolis ja lasteaias tutvustatakse 

õpilastele tervisliku toitumise põhireegleid. 
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6. Terviseteenused 
 

6.1. Tervishoiuteenused 
 

Tervisepoliitika eesmärgiks on väärtustada inimese tervist, parendada elanikkonna 

terviseseisundit ja pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust. Tervishoiusüsteem peab olema 

patsiendikeskne, et tagada ravi järjepidavus. Selle eelduseks on esmatasandi, eriarstiabi ja 

hoolekande vaheline koostöö ning koordineeritus. Tähtis on patsiendi informeeritus, mis ühelt 

poolt tähendab oskust orienteeruda tervishoiusüsteemis ning teiseks teadlikkust oma 

terviseprobleemidest ja ravivõimalustest.  

Perearsti vastuvõtt toimub Meremäe ja Obinitsa külas. Mõlemas külas asuvad perearstiruumid 

on renoveeritud 2007. aastal. Kohalik omavalitsus kannab kõik perearsti ruumidega seotud 

kulud.  

Erialase teise etapi arstiabi saamiseks korraldab perearst haige suunamise erialaarstide 

konsultatsioonidele ja haiglaravile. 

Meremäe perearstil on hea koostöö ja toimiv infovahetus valla sotsiaaltöötajatega ja AS Lõuna-

Eesti Haigla vahel. 

Alates 2014. aastast osutab valla elanikele koduõenduse teenust FIE Riia Palm õendusabi. 

Terviseteenuste kättesaadavus: 

• Perearstiabi - Meremäe valla perearst, Katrin Rahusoov. Vastuvõtt Meremäe ja  

Obinitsa külas; 

• Hambaravi- Vastseliinas, Võrus; 

• Eriarstiabi- Võrus, Tartus, Põlvas;  

• Haigla- Võrus; 

• Apteek- Vastseliinas, Võrus; 

• Kooli tervishoiu korraldus- Meremäe perearst ja pereõde; 

• Töötervishoiuteenus- iga asutus korraldab selle ise; 

• Ämmaemanda teenus- Võrus; 

• Koduõendus- kohapealne võimalus. 
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6.2. Nõustamisteenus 
 

Vallas osutatakse elanikele ainult sotsiaalalast nõustamist valla sotsiaalnõuniku poolt ja 

perearstikeskuses terviseprobleemide alast nõustamist pereõe poolt. Erialaspetsialistide poolt 

teostatav nõustamine on Meremäe valla elanikele kättesaadav Võru linnas töötavate 

nõustamiskeskuste ja –kabinettide kaudu. 

Elanikele tuleks erinevaid teenuste võimalusi rohkem tutvustada ning julgustama soovi korral 

neisse pöörduda. 
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7. Järeldused  
 

7.1. Tugevused vallas  
 

Väga kauni loodusega ja roheline vald, palju metsa, asustus enamasti hõre, millest tingituna ei 

ole suuri keskkonnariske. 

Inimesed on hõivatud paljudes ettevõttetes, pole ühte suurt ettevõtet. 

Lasteaedades on laste arv stabiilne. 

Vallas on kaks raamatukogu. 

Vallas leidub energilisi inimesi- eestvedajaid. 

Vallal on olemas kohad vabaõhuürituste läbiviimiseks. 

Puuduvad koolikohustuse mittetäitjad vallas. 

Haridusasutused vastavad normidele. 

7.2. Nõrkused vallas 
 

Noorte lahkumine, elanikkonna vähenemine. 

Fertiilses eas naiste vähesus. 

Töövõimetuspensionäride suur osakaal elanikkonnas. 

Noorte huvitegevusse kaasatus. 

Majanduslikust olukorrast tulenev laste ja noorte soovitust väiksem osavõtt huvitegevustest. 

Alkoholi kontrollimatu tarbimine elanikkonna hulgas. 

Vahendite nappus vallaeelarves. 
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7.3. Arendamist vajavad suunad  
 

Kaugemate piirkondade elanikele teenuste lähemale toomine. 

Huvi- ja vabaajategevuste laiendamine kõigile vanusegruppidele.  

Iibe tõstmiseks elukvaliteedi parandamine noortele peredele ja lastele mõeldud teenuste 

laiendamine. 

Raskustes olevate lastega perede abistamine, tugiisikute leidmine, sotsiaalvõrgustiku töö.  

Leida võimalusi huvitegevusega tegelemiseks oma haridusasutuse ja nende ruumide baasil.  

Leida võimalusi ja kaasrahastamist laste tervislike eluviiside süvendamiseks. 

Tugevdada koostöös konstaabliga järelevalvet ja kontrolli. 

Oluliselt enam vahendeid leida ennetustöö tegemiseks. 

Sisustada noorte vaba aeg.  

Teha teavitustööd nõustamiskeskuste teenustest, muuta kogukonna väärtushinnanguid.  

Sportliku eluviisi arendamine vallas, elustiili muutmine.  

Noored vajavad uusi ja huvitavaid tegevusi.  
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8. Terviseprofiilist tulenevad tegevussuunad 
 

Sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks tervises tuleb aktiviseerida terviseedenduslikku tööd 

külades. Tervisenõukogul aktiivsemalt osaleda terviseedenduslike projektide koostamisel. 

Arendada sotsiaalhoolekande ja terviseedenduste koostööd lähtuvalt sotsiaalselt tundlike 

gruppide vajadustest. Arendada töötutele suunatud aktiivseid programme. 

Elanikkonna sotsiaalse sidususe suurendamiseks kaasata valla elanikkonda veel enam 

sotsiaalselt oluliste probleemide lahendamisel. Toetada kolmanda sektori ja vabatahtlike 

algatusi ja tegevusi ühistegevuste korraldamisel. Toetada valla külamängude korraldamist ja 

spordiringide tegevust.  

Laste ja noorte kehalise ja vaimse tervise ning sotsiaalse arengu edendamisel tõsta 

lastevanemate teadlikkust nende nõustamisega erinevate spetsialistide poolt. Jätkata koolivälise 

tegevuse arendamist. Remontida ja täiustada Meremäe skatepark. Tagada piisavad tugiteenused 

ja toimivad võrgustikud koolikohustuse täitmiseks ja alaealiste seaduserikkumisest 

kõrvalehoidmiseks. 

Elu-, õpi- ja töökeskkonnast tulenevate terviseriskide vähendamiseks organiseerida 

elanikkonna teadlikkuse parandamiseks ja tervisekäitumise muutmiseks terviseedenduslikke 

tegevusi Meremäe valla külades. Liiklusohutuse tagamiseks rajada kergliiklus- ja 

terviseradasid. Valla elanike kehalise aktiivsuse suurendamiseks ja riskikäitumise 

vähendamiseks parandada valla elanike sportimisvõimalusi. Jätkata rahvaspordiürituste ja 

spordiringide toetamist ning tõsta erinevate koolituste ja ürituste kaudu elanikkonna teadmisi 

vaimse tervise teemadel. Parandada elanike võimalusi nõustamisteenuste kättesaamisel. 
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KOKKUVÕTE 
 

Meremäe valla terviseprofiil koondab Meremäe valla terviseseisundit ja tervisemõjureid 

kirjeldava informatsiooni ning analüüsi ühtede kaante vahele. Terviseprofiil on koostatud 

vastavalt Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Kohaliku omavalitsuse ja maakonna 

terviseprofiili koostamise juhenditele ja indikaatoritele. 

Koostatud terviseprofiili alusel tehakse hetkeolukorrast järeldused ja tuuakse välja soovitused 

paikkonnas elanike tervise ja elukvaliteedi osas saavutatu säilitamiseks ja parandamiseks ning 

arendamiseks, kavandatakse tegevused terviseedenduseks.  

Kuna terviseprofiili koostamine ei ole ühekordne tegevus, toimub igaaastaselt selle andmete 

üle vaatamine ning täiendamine. Edaspidi on plaanis valla rahva terviseseisundi 

tervisekäitumise ja subjektiivsete hinnangute kogumine küsitluste ja uuringute abil. Täpsemaid 

uuringuid võiks edaspidi läbi viia ühiselt teiste Setomaa valdadega (Setomaa Valdade Liidu 

kaasabil). 

Meremäe vallas tuleb jätkuvalt leida võimalusi ja tegevusi, mis motiveeriks inimesi jääma 

kohapeale elama või tagasi pöörduma ja siin pere looma. Viimastel aastatel elanike arvus suuri 

muutusi pole, kuid valda iseloomustab negatiivne loomulik iive.  

Suhteliselt väikesest tööealisest elanikkonnast ja töökohtade vähesusest tingitud väikesest 

tulubaasist on võrreldes Eesti keskmisega suurem koormus sotsiaalhoolekande sektorile. 

Samuti tuleb rohkem tähelepanu pöörata erinevate sotsiaalteenuste väljaarendamisele ja 

kättesaadavusele, kuna elanikkond on Eesti keskmisega võrreldes suhteliselt vanem.  

Suuremat tähelepanu tuleks pöörata passiivsete elanike kaasamisele ühistegevustesse, erinevate 

huvialade ning tervisespordiga tegelemisele motiveerimisega. Vald on tuntud kui kultuuri- ja 

loodusturismi piirkond. Säilinud on autentne setu kultuur, oma keel, elukombed, kaunid 

omapärased rahvariided, rahvalaul ja –tants.  

Keskkonnast tulenevad tegurid mõjutavad vallaelanike tervist pigem positiivses suunas. Suur 

osa valla territooriumist on roheala. Piusa Ürgoru looduskaitseala vaheldusrikas ning 

puutumatu maastik. Keskkonda saastavat tööstust siin ei ole. Maal elades peavad inimesed 

praktilise elu vajadustest lähtuvalt rohkem liikuma ja tegema füüsilist tööd. 
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Meremäe vallal tuleb jätkata osalemist hajaasustuse veeprogrammis, et kaasa aidata valla 

elanikel puhta joogivee kättesaadavusel ja kanalisatsiooni rajatiste püstitamisel, et vähendada 

reoveega saastatust. 

Terviseprofiili tegevuskava koostamisel on aluseks võetud Meremäe valla arengukavas aastani 

2019 toodud tegevusi. 
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Terviseedenduse tegevuskava 
2014-2018 

Tegevus Eesmärk Aeg Rahastamise 

allikad 

Obinitsa järve randa on rajatud 

puhkealad ja juurdepääsuteed 

Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine  

2015 projektid 

Hilläkeste järve rand on 

heakorrastatud 

Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

2015 KOV 

Meremäe-Obinitsa 

kergliiklustee rajamine 

Elu- õpi- ja töökeskkonnast 

tulenevate terviseriskide 

vähendamine 

2015-

2018 

Võru Maavalitsus 

Meremäe küla kergliiklustee Elu- õpi- ja töökeskkonnast 

tulenevate terviseriskide 

vähendamine 

2014-

2015 

Maanteeamet 

Meremäe Kooli staadioni 

rekonstrueerimine 

Laste ja noorte kehalise ja 

vaimse tervise ning sotsiaalse 

arengu edendamine 

2015 Projektid 

Uue õppekava rakendamisega 

seonduvate tugispetsialistide 

olemasolu tagamine 

Laste ja noorte kehalise ja 

vaimse tervise ning sotsiaalse 

arengu edendamine 

Pidev KOV 

Huvialaringide tegevus 

noortele 

Laste ja noorte kehalise ja 

vaimse tervise ning sotsiaalse 

arengu edendamine 

2015 Projektid 

Spordivahendite ost kooli Laste ja noorte kehalise ja 

vaimse tervise ning sotsiaalse 

arengu edendamine 

2015 KOV 

Valla kultuuri ja spordiürituste 

kalendri koostamine 

Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

Pidev KOV 

Obinitsa spordiväljaku 

renoveerimine ja abihoone 

remont 

Laste ja noorte kehalise ja 

vaimse tervise ning sotsiaalse 

arengu edendamine 

2015 KOV 

Projektid 

Valla külamängude 

korraldamine 

Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

Pidev Projektid 

Meremäe skatepargi remont ja 

täiustamine 

Laste ja noorte kehalise ja 

vaimse tervise ning sotsiaalse 

arengu edendamine 

2015 Projektid 

KOV 

Spordiringide toetamine Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

Pidev Projektid 

Terviseradade arendus Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

2015 Projektid 

Tervishoiu tegevusele 

kaasaaitamine 

Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

Pidev KOV 

Terviserajatiste tutvustamine ja 

reklaam 

Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

Pidev KOV 

Tervisliku eluviisi toetamine 

(Värska spa) 

Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

2015-

2016 

KOV 
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Liikumispäev Elu- õpi- ja töökeskkonnast 

tulenevate terviseriskide 

vähendamine 

Pidev KOV 

Projektid 

Tervisliku toitumise 

propageerimine 

Elu- õpi- ja töökeskkonnast 

tulenevate terviseriskide 

vähendamine 

Pidev KOV 

Projektid 

Vaimne tervis Elu- õpi- ja töökeskkonnast 

tulenevate terviseriskide 

vähendamine 

Pidev Projektid 

Perearsti vastuvõturuumi 

sissepääsu remont koos 

kaldteega 

Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

2015 KOV 

Projektid 

Perekool Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

Pidev Projektid 

Hooldekodu ventilatsiooni-

süsteemi korrastamine, 

ehitamine 

Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

2015 KOV 

Sotsiaalkorteri renoveerimine Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

2015 KOV 

Projektid 

Erihooldekodu rajamise 

tasuvusuuring ja asukoha valik 

Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

2015 KOV 

Avahooldusteenuste osutamine 

vallas 

Sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamine 

Pidev KOV 

Projektid 

Osalemine töötute 

koolitusprojektis 

Elanikkonna sotsiaalse 

sidususe suurendamine 

2015-

2016 

Projektid 

 

 


