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1. Ülevaade elanikkonna küsitlusest
Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 27. aprill kuni 31. mai 2018. Küsitlust oli võimalik täita nii
elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Elektrooniliselt jagati küsitlust valla kodulehel ja Facebookis
valla fännilehel. Paberkandjal oli küsitlus kättesaadav valla maikuu infolehes ning raamatukogudes,
valla allasutustes ning päevakeskustes.
Küsitlusele vastas kokku 145 inimest, sh 116 elektrooniliselt ja 29 paberkandjal. Arvestades valla
elanikkonda, mis seisuga 1. jaanuar 2018 on 5565 elanikku, on küsitluse valim ainult 2,6%.
Tavapäraselt loetakse heaks valimiks vähemalt 10% koguvalimist. Sellegipoolest annab vastanute
hinnang ülevaate valla haldusterritooriumil esinevatest kitsaskohtadest.
Rakvere valla elanike küsitlusele vastas elanikke 33-st piirkonnast 51-st, sh kõigist 4-st alevikust.
1.1. Vastajate profiil
Elanike küsitluses oli vastajate profiili tuvastamiseks küsitud nende vanuserühma, sugu, laste arvu,
leibkonna suuruse, Rakvere vallas elatud aja, hariduse, tööalase hõivatuse, eluaseme tüübi,
elupiirkonna ning valla registrisse sissekirjutuse kohta.

Joonis 1: Küsitlusele vastajad vanuserühmade lõikes

Elanikkonna küsitlusele vastas kõige enam ehk 53,5% vanuserühmas 27-45 eluaastat. Arvuliselt oli
neid 77. Teise suurema grupi moodustasid vastajad vanuserühmas 46-64, keda oli 27,8% ehk 40
vastajat. Noorte vanuserühmas, mis on 17-26, oli vastajaid 12,5% ehk 18 vastajat. Ülejäänud
vanuserühmad moodustasid koguvastajatest 6,2% ehk 10 vastajat.

Joonis 2: Küsitlusele vastajad soo lõikes
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Soolises jaotuses oli kõige enam vastanutest naised (73,1%). Meeste osakaal jäi ligikaudu 1/3 juurde.
Arvuliselt oli naissoost vastajaid 106 ja meessoost vastajaid 39.

Joonis 3: Küsitlusele vastajate laste arv

Vastanute hulgas oli kõige rohkem vastanuid, kel oli 2 (33,6%) või 3 (27,3%) last. Vastanute hulas
oli ka perekondi, kus on 5 ja 6 last. 18,2%-l vastanutest ei olnud ühtegi last. Seega enamus vastajaid
oli sellised perekonnad, kus on 2-3 või enam lapsi. Sellest tulenevalt võib arvestada, et nende
tagasiside puudutab paljuski lastega ning nende arenguga seotud valdkondi.

Joonis 4: Küsitlusele vastajate leibkonna suurus

Vastavalt vastanute laste arvule oli kõige enam leibkonnas 4 liiget (32,2%). Kuna vastanute hulgas
oli ka elanikke, kel lapsed elavad juba iseseivat elu, siis leibkonna suurused ei vasta enam üksühele
laste arvule. Sellegipoolest saab arvestada, et küsitlusele on vastanud suures osas lastega perekonnad.

Joonis 5: Küsitlusele vastajad haridustaseme lõikes

Vastanute haridustase on suures osakaalus kõrgharidus (48,3%) ning kesk-eriharidus (26,9%). Kuna
vastanute hulgas oli ka vanusegrupi 7-16 esindajaid, siis on siin näha ka alghariduse ja põhiharidusega
vastajaid. Põhiharidusega vastajate hulgas on 9 täisealist 11-st vastajast.
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Joonis 6: Küsitlusele vastajad tööalase hõivatuse lõikes

Vastanute seas oli kõige enam tööl käivaid (83,3%) elanikke. Õpilaste osakaal moodustas 4,2% ja
pensionärid 4,2%. Vastajad, kelle hõivatuse staatus on kodune, moodustas 8,3%.

Joonis 7: Küsitlusele vastajad eluaseme tüübi lõikes

Vastanute hulgas oli kõige enam kortermajas (42,4%) ja eramus (40,3%) elavaid elanikke. Talumajas
elab 17,4% vastanutest. Tavapäraselt on kortermajas ja eramus elavate elanike mured ja probleemid
erinevad ning sellest tulenevalt tuleb ka küsitluse hinnanguid hinnata sellest asjaolust tulenevalt.

Joonis 8: Küsitlusele vastajad elupiirkonna lõikes

Rakvere valla elanike küsitlusele vastas elanikke 33-st piirkonnast 51-st, sh kõigist 4-st alevikust.
Vastanute hulgas olid kõige aktiivsemad piirkonnad Sõmeru alevik (23 vastanut, 15,9%), Uhtna
alevik (17 vastanut, 11,7%), Veltsi küla (15 vastanut, 10,3%), Näpi alevik (10 vastanut, 6,9%), Lepna
alevik (10 vastanut, 6,9%), Kohala küla (8 vastanut, 5,5%), Ussimäe küla (7 vastanut, 4,8%), Ubja
küla (6 vastanut, 4,1%) ja Rahkla küla (5 vastanut, 3,4%). Ülejäänud piirkondadest oli vähem kui 5
vastanut.
Küsitlusele polnud vastajaid Aluvere küla, Andja küla, Aresi küla, Jäätma küla, Kaarli küla,
Karivärava küla, Kloodi küla, Kohala-Eesküla, Koovälja küla, Kullaaru küla, Muru küla, Nurme küla,
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Raudvere küla, Rägavere küla, Sooaluse küla, Toomla küla, Varudi-Altküla ega Võhma küla elanike
seast ehk 18 külast.

Joonis 9: Küsitlusele vastajad valla registrisse sissekirjutuse lõikes

Vastanutest 86,8% omab Rakvere vallas sissekirjutust. 13,2% ehk 19 vastajat ei oma Rakvere vallas
sissekirjutust. Peamine põhjus, miks vallas sissekirjutus puudub, on Rakvere linna lasteaiakohad ja
koolid. Rakvere linn eelistab lasteaia kohtade jaotamisel esmalt lapsi, kes on Rakvere linna
sissekirjutusega.
1.2. Arengukava roll kohalikus elus
Rakvere valla küsitluses küsiti vastajatelt, kas nad on oma tegevuses kunagi võtnud aluseks valla
arengukava.
3,4%11,4%
2,7%
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10,1%
69,8%
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e koostamisel
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Joonis 10: Küsitlusele vastanute osakaalud arengukava kasutamisel oma tegevuses

69,8% vastanutest vastas, et neil pole valla arengukava oma tegvustes kunagi vaja olnud. 10,1%
vastanutest on arengukava kasutanud elukoha valikul. 11,4% vastanutest on arengukava kasutanud
projektitaotluste koostamisel, 2,7% ettevõtluses muul viisil ning 2,7% investeeringute tegemisel.
Ülejäänud vastused ehk 3,4% on muudel põhjustel. Vaid ligikaudu 1/3 vastanutest kasutab
arengukava oma tegevustes nende jaoks vajalikul põhjusel. Sellest tulenevalt tuleb elanikkonnale
teavitustööd teha, milline roll on arengukaval valla eelarve koostamisel ning igapäeva töös.
Küsitluses küsiti, millised teemad või valdkonnad vajavad arengukavas täiendavat kajastamist.
Vastajad on kõige enam välja toonud kruusateede kehva seisukorra ning lastele ja noortele vabaaja
veetmise võimaluste vähesuse. Lisaks on välja toodud, et kergliiklusteid võiks vallas rohkem olla.
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1.3. Elanikkonna aktiivsus ja huvi kaasa rääkida
Valla arengus on oluline roll ka elanikkonna tahte arenguküsimustes kaasa rääkida. Läbi elanike
hinnangute ning kitsaskohtade väljatoomise saab olulist informatsiooni, millises suunas on kõige
efektiivsem tegutseda.

Joonis 11: Küsitlusele vastanute huvitatus kaasa rääkida

Vastajate huvi Rakvere valla arendamise küsimustes kaasa rääkida on suur. 86,9% vastanutest soovib
kaasa rääkida ning 13,1% seda teha ei soovi. Selline suur huvi vastanute hulgas on ilmne, kuna
vastasel juhul poleks nad ka oma aega pühendanud küsitlusele vastamiseks. Sellegipoolest on
ligikaudu 1/8 vastanutest andnud hinnangu, et nad ei soovi Rakvere valla arendamise küsimustes
kaasa rääkida.
Küsitluses paluti kaasarääkimise huvi korral märkida, millistes valdkondades või teemades
soovitakse kaasa rääkida.
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Joonis 12: Küsitlusele vastanute valdkondlik huvitatus kaasa rääkida

Kõige enam soovitakse kaasa rääkida teede ja tänavate (24,7%), hariduse (20,0%), keskkonna
(13,7%), noorsootöö (12,6%), ettevõtluse (9,3%), sotsiaali (9,9%) ja kommunaalmajanduse (7,7%)
teemadel.
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Joonis 13: Küsitlusele vastanute kaasa rääkimise viisi eelistus

Kaasarääkimise viisidest oli kõige enam märgitud arutelukoosolekutel osalemine (87,4%) ning valla
infolehte artiklite kirjutamine (13,7%).

Joonis 14: Küsitlusele vastanute põhjendused, miks ei soovita kaasa rääkida

13,1% vastanutest ei soovi kaasa rääkida ning kõige suuremad põhjused selleks on, et
kaasarääkimiseks pole antud võimalust (43,8%) ja selleks ei ole aega (37,5%).
Mitteainult kaasarääkine pole viis valla arengu toetamiseks, vaid ka ühis- ja seltsitegevuses
osalemine.

Joonis 15: Küsitlusele vastanute osalemine ühis- ja seltsitegevuses

Vastanutest 22,1% osaleb Rakvere valla ühis- ja seltsitegevuses, 40,7% osaleb mõnikord, 24,1% ei
osale ning 13,1% ei osale, kuna info puudub. Seega osaleb ja mõnikord osaleb ühis- ja seltsitegevuses
62,8% vastanutest ning 37,2% ei osale.
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Joonis 16: Küsitlusele vastanute eelistused, millistes tegevustes neile meeldib osaleda

Küsitluse küsiti, millistest tegevustes meeldib vastajatel osaleda. Kõige enam märgiti, et meeldib
osaleda kultuuriüritustel (46%) ja jaanipäeval (20%). Muud tegevused jäid 34% hulka.
37,2% vastanutest, kes vastasid, et ei osale Rakvere valla ühis- ja seltsitegevuses või ei oma piisavalt
infot osalemiseks, paluti oma vastust ka põhjendada.

Joonis 17: Küsitlusele vastanute põhjendused, miks ei osaleta ühis- ja seltsitegevuses

Põhjendused, mis Rakvere valla ühis- ja seltsitegevuses ei osaleta on peamiselt selles, et ei ole
piisavalt infot (35,9%) või siis on leitud mujal tegevust (28,1%). Suurel osal (18,8%) vastanutest ei
ole ühis- ja seltsitegevuseks aega.
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Joonis 18: Küsitlusele vastanute ühisüritustest huvitatus

Küsitluse küsiti, millistest ühisüritustest on vastajad huvitatud. Kõige enam märgiti, et on huvi
osaleda on jaanipäeval (14%), valla ja küla arendavatel üritustel (13%), kultuuriüritustel (13%),
sportlikel tegevustel (10%), teatris ja kontsertidel (10%), talgutel (8%), noorteüritustel (8%),
tervisepäevadel 9%), turvalisusega seotud üritustel (5%), tantsuõhtutel (4%), kauni kodu konkursil
(4%). Ülejäänud vastusevariante märgiti vähestel kordadel.
Kui vaadelda vastuseid, millistel ühisüritustel meeldib osaleda ning millistest ühisüritustest ollakse
huvitatud, siis huvi on mitmekesisem kui hetkel osaleda saab. Sellest lähtuvalt tuleks ühisürituste
valikut mitmekesistada ning teha laialdast teavitustööd toimuvast.

Joonis 19: Küsitlusele vastanute hinnang kooskäimise võimaluste piisavuse kohta

Teine aspekt on, kas elanikele on nende piirkonnas tagatud piisavad kooskäimise võimalused.
Vastanute arvamused kooskäimese võimaluste osas on vastandlikud. 35,9% arvas, et pigem ei ole
piirkonnas tagatud piisavad kooskäimise võimalused ning 42,1% arvas, et pigem on tagatud.
Kui vaadelda neid vastused piirkonniti, siis „jah“ vastasid piirkonnad nagu Ussimäe küla, Sõmeru
alevik, Vaeküla, Näpi alevik ja Rahkla küla.
„pigem jah“ vastasid piirkonnad nagu Sõmeru alevik, Näpi alevik, Kohala küla, Ubja küla, Uhtna
alevik, Järni küla, Levala küla, Lasila küla, Mädapea küla, Lepna alevik, Eesküla, Ussimäe küla,
Vaeküla, Katku küla, Varudi-Vanaküla, Rahkla küla ja Sämi küla.
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„pigem ei“ vastasid piirkonnad nagu Sõmeru alevik, Lepna alevik, Karitsa küla, Näpi alevik,
Tõrremäe küla, Varudi-Vanaküla, Mädapea küla, Roodevälja küla, Rahkla küla, Veltsi küla,
Taaravainu küla, Lasila küla, Uhtna alevik, Papiaru küla, Veltsi küla, Tõrma küla, Päide küla,
Raudlepa küla, Tobia küla, Sämi-Tagaküla, Paatna küla, Kohala küla, Kõrgemäe küla, Levala küla,
Karunga küla ja Sämi küla.
„ei“ vastasid piirkonnad nagu Arkna küla, Ussimäe küla, Lepna alevik, Näpi alevik, Päide küla, Veltsi
küla, Mädapea küla, Uhtna alevik, Katela küla ja Taaravainu küla.
Vallas on mitmeid piirkondi, kus kooskäimise võimalused puuduvad täielikult. Lisaks puudub ka
transport teise piirkonna tegevustest osa võtta.
Peamised puudused kooskäimise võimaluste piisavuse osas on ruumide ja eestvedajate puudumine.
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Joonis 20: Küsitlusele vastanute põhjendused kohalikus ühiskonnaelus osalemise taksituste kohta

Küsiti ka, mis on vastajale takistuseks kohalikus ühiskonnaelus osalemiseks. Peamisteks takistusteks
on ajanappus (33%), info puudumine (22%), eestvedajate puudumine (19%), kooskäimisvõimaluste
ebapiisavus (16%) ja transpordivõimaluste piiratus (7%).
1.4. Rahulolu elukeskkonna ja pakutavate teenustega
Rakvere valla elanikkonna küsitluses paluti vastajatel hinnata, kuidas nad on rahul vallas pakutavate
teenustega. Hinnangu sai anda järgmistele teenustele: põhiharidus, koolieelne haridus, huviharidus,
noortekeskuste tegevus, harrastustegevus, klubiline tegevus, kultuuriüritused, spordiüritused,
päevakeskused/külakeskused, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, heakord, kommunaalteenused,
turvalisus, jäätmemajandus, ühistransport
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Joonis 21: Küsitlusele vastanute rahulolu Rakvere vallas pakutavate teenustega

Rakvere vallas pakutavate teenuste hinnangute järgi ollakse kõige enam rahul vallas pakutava
põhihariduse, noortekeskuste tegevuse, jäätmemajanduse korralduse ja turvalisusega.
Rahulolematust on kõige enam ühistranspordi puudulikkusega, päevakeskuste ja külakeskuste
vähesusega ning vaba aja tegevuste vähesusega, sh spordiürituste.
Pakutavate teenustega mitterahulolu põhjustena toodud põhjenduste näitel on suureks probleemiks
elanike transpordivõimaluste piiratus, seda nii koolides käimiseks kui ka huvitegevuses osalemiseks.
Lisaks tuuakse välja ühis- ja spordiürituste vähesust. Muret teeb ka prügimajanduse ja heakorra
piirkonniti madal tase. Puudust tuntakse ka eestvedajatest või siis tuntakse muret nende pideva
vahetumise osas.
Elanikkonna küsitluses paluti vastajatel hinnata, kuidas nad on rahul valla tehnilise infrastruktuuriga.
Hinnangu sai anda järgmistele teenustele: elekter (voolu kõikumine), veesüsteemid,
kanalisatsioonisüsteemid, internetiühendus, telekommunikatsioonid, tänavavalgustus, teed, tänavad,
kergliiklusteed
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Joonis 22: Küsitlusele vastanute rahulolu Rakvere valla tehnilise infrastruktuuriga

Rakvere valla tehnilise infrastruktuuri osas on elanikud rahul elektri, vee- ja
kanalisatsioonisüsteemidega,
internetiühendusega,
telekommunikatsioonidega
ning
tänavavalgustusega. Rahulolematus on teede ja tänavate olukorraga ning kergliiklusteede
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vähesusega. Põhjenduste põhjal on suurimaks probleemiks teede seisukord ning kergliiklusteede
vähesus.
Küsitluses paluti loetleda teenuseid (näiteks kool, lasteaed, arstiabi, huvitegevus), mida tarbitakse
täna väljaspool valda (näiteks Rakvere linnas) ning valikut põhjendada. Kõige enam kasutatakse
väljaspool valda arstiabi, lasteaia ja kooli teenuseid.
1.5. Ettevõtluse areng
Rakvere vallas on äriregistri andmetel registrisse kantud 14 aktsiaseltsi ja 602 osaühingut ning 137
füüsilisest isikust ettevõtjat.
Rakvere valla elanikkonna küsitluses küsiti vastajate arvamust ettevõtluskeskkonna võimaluste
piisavuse ning selle arengut taksitavate tegurite kohta.

Joonis 23: Küsitlusele vastanute hinnang ettevõtluskeskkonna võimaluste piisavuse kohta

Üle poolte vastanutest (64,1%) arvas, et Rakvere vallas on ettevõtluskeskkonna arenguks pigem
piisavalt võimalusi. 19% vastanutest arvas, et vallas pigem ei ole piisavalt võimalusi ettevõtluse
arenguks.
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Joonis 24: Küsitlusele vastanute põhjendus ettevõtluskeskkonna arengut piiravate tegurite kohta

Vastajad arvasid, et ettevõtluse arengu võimalusi takistab liigselt bürokraatlik asjaajamine (27%),
asjaolu, et taristu pole välja ehitatud (25%), maa ebapiisavus (18%) ning liigselt karmid
keskkonnanõuded ja normid (18%).
Küsitluses küsiti, millist laadi ettevõtluse arenguks on Rakvere vallal vastajate arvates eeldusi ja
ressursse.
Vastajate valikud ettevõtlusvaldkondade eelduste ja ressursside olemasolu osas:
Puhkemajandus ja vaba aja veetmine (50)
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Tootmine (40)
Teenindus (14)
Toitlustus (5)
Põllumajandus (2)
Puidutööstus
Metsamajandus
Loomakasvatus
Kaubandus
Logistika
Kõige enam arvati, et Rakvere vallal on eeldusi ja ressursse puhkemajanduse ja vaba aja veetmise
arendamiseks. Samuti on valla territooriumil piisavalt maad ja eeldusi, et rajada juurde tootmise
valdkonnaga tegelevaid ettevõtteid.
1.6. Rahulolu teavitusega
Rakvere valla elanikkonna küsitluses paluti vastajatel hinnata, kuidas nad on rahul vallas teavitusega
ning info levikuga. Oluline oli välja tuua ka infokanali olulisus. Hinnangu sai anda järgmistele
infokanalitele: teadetetahvel, vallamaja, volikogu liikmed, internet, valla infoleht, valla Facebooki
leht, valla koduleht, noortekeskused, päevakeskused/külakeskused, naabrid või tuttavad,
raamatukogu, muu koht.
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Joonis 25: Küsitlusele vastanute infokanalid ning nende olulisus

Vastusevariandi "muu koht" puhul märgiti järgmised allikad:
• Lehest, mis käib
• Töökohas
• Vallas toimivate MTÜ-de infokanalite kaudu
• Väga raske on mingit infot saada
• Vallaleht, kui see postkasti tuleb, vahel on ka kadunud
• Vallaleht ja kodulehekülg
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Kõige olulisemaks infokanaliks, kust vastajad Rakvere vallas toimuva kohta, on nende hinnangul
internet, valla infoleht, valla Facebooki leht ja valla kodulehekülg. Sellest tulenevalt tuleb vallaga
seonduvat informatsiooni jagada kõigis neljas infokanalis ning lisaks ka allasutustes.

Joonis 26: Küsitlusele vastanute hinnang valla poolt antava info piisavuse kohta

Enamik vastanuid on Rakvere valla poolt antava infoga rahul (81,4%), rahulolematuid on vähem kui
¼ ehk 18,6%.

Joonis 27: Küsitlusele vastanute rahulolu valla infolehega Rakvere Valla Sõnumid

Rakvere valla infolehega Rakvere Valla Sõnumid on vastajad enamuses rahul (88,2%),
rahulolematuid on 11,8%.

Joonis 28: Küsitlusele vastanuteni valla infolehe jõudmine

Rakvere valla infoleht Rakvere Valla Sõnumid jõuab enamus vastajatest (85,5%), ülejäänutele
infoleht ei jõu või jõuab üle ühe korra. Sellest lähtuvalt tuleb läbirääkida lehekanded Omnivaga.
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Joonis 29: Küsitlusele vastanute rahulolu valla koduleheküljega

Rakvere valla kodulehega on rahul samuti enamus vastajatest (90,9%) ning ülejäänud vastajad ei pea
valla kodulehte sisukaks või piisavalt informeerivaks.
1.7. Tulevik Rakvere vallas
Rakvere valla elanikkonna küsitluses paluti nimetada kohalikke vaatamisväärsusi, millel võiks olla
suurem tuntus ja mis võiks huvi pakkuda valda külastavatele või siit läbi sõitvatele inimestele.
Kõige huvipakkuvamaks vaatamisväärsuseks pakuti mõisaid (Arkna, Kloodi, Kullaaru, Lasila,
Mädapea, Uhtna, Veltsi), kuid ka Sõmerul asuvat vallamaja. Nimetati ka erinevaid mälestusmärke ja
kive nagu Eduard Bornhöhe kivi ja Kreutzwaldi kivi.
Kommentaaridena toodi välja, et valla koduleht ei kajasta vallas pakutavate vaatamisväärsuste infot
ning turistil ei ole võimalik vaatamisväärsuste kohta infot leida.
Vastajate pakutud vaatamisväärsused:

Joonis 30: Rakvere valla vaatamisväärsuste märksõnad

Küsitluses paluti nimetada märksõnu, mille poolest Rakvere vald eristub oma naabervaldadest.
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Joonis 31: Märksõnad, mis iseloomustavad Rakvere valda

Vastajatele iseloomustas Rakvere valda linnalähedus, turvalisus, rahulik ja kodune keskkond,
hoolivus, suurus, sõbralikkus ja paljud muud positiivsed märksõnad. Vastajate hulgas oli ka üksikuid
negatiivseid märksõnu.
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Joonis 32: Küsitlusele vastanute hinnang Rakvere vallas arendatavate valdkondade või tegevuste prioriteetsuse kohta

Veel mõned muud prioriteetsed arendatavad valdkonnad/tegevused Rakvere vallas:
• Vanade lagunevate hoonete seisukord Rakvere vallas.
• Üldiselt parandada ühistranspordi võimalusi. Küladest ei pääse hästi liikuma inimesed, kellel
puudub auto ja juhiload.
• Vesi- ja kanalisatsioon ning tee koos valgustusega.
• Transport Sõmerult Tallinna
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• Vana Rakvere vald on võrdväärne osapool kogu uue valla arenguks.
• Massaažituba, iluteenused
• Kergliiklustee
• Kergliiklusteed Kohala-Uhtna-Rahkla-Sämi
• Turism
• Rohkem ühistransporti
• Kergliiklustee Levala-Rakvere
• Transport linna
• Kohalikud teed, eelkõige kruusateed.

