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Sissejuhatus
2019. aastal võttis Kambja vallavolikogu vastu arengukava, milles lepiti kokku eesmärkides
aastani 2030. Kambja valla visioon aastaks 2030 on järgmine:
„Kambja vald on inimestest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus, kus
väärtustatakse elukestvat õpet, oma kultuurilist pärandit ning sportimisvõimaluste
arendamist.“
Eelnimetatu saavutamiseks seati kuus strateegilist eesmärki:








väärtustatakse head haridust;
terved, sotsiaalselt aktiivsed ja hästi toime tulevad inimesed;
rahvakultuuri ja sporti hoitakse au sees;
kaasajastatud ja keskkonnasõbralikud taristud,
turvalised ühendusteed;
konkurentsivõimeline ettevõtlus;
valla demokraatlik juhtimine.

Arengukava täitmist ja selle muutmise vajadust analüüsitakse üks kord aastas. Valla elanike
seas viidi läbi küsitlus, et selgitada välja, kuivõrd rahul on valla teenuste tarbijad ehk elanikud,
erinevate valla poolt pakutavate teenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega. Käesolev uuring on
järjekorras esimene.

Kambja Vallavalitsus tänab kõiki küsitlusele vastanuid.
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1. Valim ja metoodika
Küsitlusmeetodina kasutati veebiküsitlust (küsitluse vorm on esitatud lisas 1), mida levitati läbi
valla kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite. Ankeeti oli võimalik täita nelja nädala jooksul (21.
septembrist kuni 15. oktoobrini 2020).
Rahulolu-uuringu valimisse kuulusid kõik Kambja valla elanikud.
Küsitlusele vastuseid laekus kokku 422.
Küsitlusele vastas 3,7 % kõigist valla elanikest. Kambja vallas on 2020. aasta 6. oktoobri seisuga
11 979 elanikku (Rahvastikuregistri andmed).
Kõige enam oli vastajaid valla suurematest alevikest – Ülenurme alevik ja Tõrvandi alevik;
järgnesid Kambja alevik ja Räni alevik, Soinaste küla, Külitse alevik, ning teistes külades oli
vastamisaktiivsus oluliselt madalam (vt joonis 1).
Jooni
s 1.
Küsitl
uses
osalen
ute
jaotus
eluko
htade
lõikes
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Tabel 1. Vastanute valimi iseloomustus.

Kant

Arv

%

Ülenurme

244

56,9

Räni

49

11,4

Külitse

47

8,9

Reola

38

5,8

Kambja

25

11,0

Vana-Kuuste

19

4,4

Pangodi

7

1,6

Ei märkinud asukohta

16

Mees

117

27,1

Naine

315

72,9

Kortermaja

145

34,6

Eramaja

274

65,4

Ettevõtja või FIE

85

17,0

Palgatöötaja

320

63,9

Kodune

37

7,4

Õpilane/üliõpilane

36

7,2

Pensionär

19

3,8

Mittetöötav

4

0,7

Sõiduauto

356

82,4

Buss

19

4,4

Jalgratas

9

2,1

Nii auto kui ka buss

30

6,9

Käib jalgsi

18

4,2

Sugu

Elukoha tüüp

Tegevusala

Peamine igapäevane
liikumisvahend/-viis
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2. Ülevaade küsitluse tulemustest
Küsitluse tulemused on esitatud valla arengukavas seatud eesmärkide teemavaldkondade lõikes.
Alustuseks küsiti vallaelanikelt nende üldist hinnangut selle kohta, kas Kambja vallas on hea
elada. Vastanutest 85 % hindab Kambja valda väga heaks või heaks elukohaks. Negatiivse
hinnangu annab vaid 1,4% vastanutest (vt joonis 2). Kandi põhiselt on väga hea elada Ülenurme
kandis ning Kambja, Vana- Kuuste, Reola, Räni ja Külitse kantides hea elada. Pangodi kandi
inimesed on vähem rahul.

Joonis 2. Vastanute hinnang heaolu kohta Kambja vallas
Vastanutel oli võimalik ka oma vastust kommenteerida. Avatud vastustes tõstetakse positiivsena
esile linnalähedust, rahulikku elukeskkonda ning kiiret arengut (uued lasteaiad, kergliiklusteed).
Valla põhjapoolses osas tuuakse välja, et heaolu peamiseks allikaks on linnalähedus ja tihe
transpordiühendus, lõunaosas aga ilus loodus, kus on võimalus looduses end laadimas käia.
Kriitikana tuuakse välja näiteks teatud piirkondade eelisarendamist (eelkõige Ülenurme kant),
lõhestumist erinevate piirkondade vahel, mis on tekkinud valdade sundliitmisega. Tähelepanu
juhitakse avalikule heakorrale, lasteaiakohtade ja suuremate vabaaja veetmise alade puudumisele
ning liigsele elamualade arendamisele. Kokkuvõtvalt võib siiski öelda, et valdav osa elanikke on
eluga Kambja vallas rahul.
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Haridus ja noorsootöö

2.1.

VÄÄRTUSTATAKSE HEAD HARIDUST
Haridus ja noorsootöö teema all paluti vastajatel hinnata 4-palli skaalal oma rahulolu järgnevate
valdkondadega:
 lasteaiakohtade piisavus;
 alushariduse kvaliteet;
 koolikohtade piisavus;
 koolihariduse kvaliteet;
 erivajadustega laste hariduse kvaliteet;


haridusasutuste füüsiline seisukord;



noorsootöö huvihariduse ja huvitegevuse võimalused.

Lisaks oli võimalik valida vastusevariant „ei oska öelda/ei ole kokku puutunud“.
Vallas on lasteaiakohtade järjekord. Ligikaudu 150 last käib Tartu linna lasteaedades ja lisaks
neile palju nooremad ka lastehoidudes nii koduvallas kui ka Tartu linnas. Rahulolu
lasteaiakohtade kättesaadavusega on näidatud joonisel 3. Ei oska öelda protsent tuleneb vastajate
valimist.

Joonis 3. Lasteaiakohtade piisavus
Võrreldes hinnanguid kantide-põhiselt, selgub, et lasteaiakohtade piisavuse probleem on teiste
piirkondadega võrreldes oluliselt teravam Ülenurme kandis.
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Alushariduse kvaliteediga ollakse rahul (joonis 4).

Joonis 4. Rahulolu alushariduse kvaliteediga
Uuringust selgub, et koolikohtade olemasolu (vt joonis 5) kodu lähedal pole vanemate jaoks nii
oluline kui lasteaiakohtade kättesaadavus. Suurem osa alla elanikest elab Tartu linnalähedases
piirkonnas ja sellest tingituna pannakse lapsed sagedasti Tartu linna koolidesse. Valla statistika
näitab, et Tartu linna üldhariduskoolides õpib pidevalt u 500 last.

Joonis 5. Koolikohtade olemasolu
Uuringust selgub rahulolematus erivajadustega laste hariduse kvaliteediga. Neist vastanutest,
keda see teema puudutab, ei ole rahul ja pigem ei ole rahul ligikaudu pooled (vt joonis 6).
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Joonis 6. Erivajadustega laste hariduse kvaliteet
Kooli ja lasteaia füüsilise keskkonnaga(vt jooni 7) on enamus vastanutest rahul. Kuna küsitlus
toimus vahetult enne Kuuste kooli remondi lõppu, siis peaks rahulolu lähiaastatel veelgi
kasvama.

Joonis 7. Rahulolu haridusasutuste füüsilise keskkonnaga
Noorsootöö ja huvitegevuste

ja -hariduse teemablokis uuriti rahulolu noorsootööga ja

huvialadega tegelemise võimalustega. Tulemused on kajastatud joonistel 8 ja 9. Tõenäoliselt on
siingi jaotust mõjutanud elanike elukoht.

Kaugemate piirkondade lastel on just

transpordiprobleemide tõttu keeruline pääseda huviringidesse Tartu linna ja noortekeskustesse,
mis tegutsevad Tõrvandis, Ülenurmel ja Kambjas.
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Joonis 8. Rahulolu noorsootööga

Joonis 9. Rahulolu huvihariduse ja -tegevuse võimalustega
Haridus ja noorsootöö teemabloki juures paluti vastanutel nimetada kuni kolm probleemi seoses
eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks vastanute hinnangul Kambja vallas järgneva
nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda.
Kõige tugevamalt kerkis esile lasteaia kohtade puudus eelkõige Ülenurme kandis. Lasteaia
kohtade puudumist toodi probleemina välja 107 korral. Kuid kõikides kantides ei ole
lastaiakohadest puudust, vabu kohti on Vana - Kuustes ja Kambjas.
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Puudust tuntakse korralikust spordihoonest ning erinevatest mänguväljakutest. Lapsed vajavad
mänguväljakut ja füüsilise aktiivsuse elavdamiseks organiseeritud õueruume, seda nii
lasteaedade territooriumil kui ka mujal.
Võrreldes lasteaiakohtadega ei ole koolikohtade puudus niivõrd suureks murekohaks. Hinnangud
kooli hariduse kvaliteedile on piirkonniti erinevad. Ülenurme Gümnaasiumis on suured klassid
ning kool on üle rahvastatud. Õpiraskustega laste vanemad tunnevad, et nad on piisava toeta
jäetud. Soovitakse rohkem uut õpikäsitlust ja uusi õppemeetodeid ning innovaatilisemat ja
kaasaegsemat lähenemisest kooli juhkonnalt. Eesmärgiks tuleb seada kooli hariduse taseme ja
tulemuste parandamine.
Kuuste koolis puudub spordisaal ning poiste tööõpetuse klass. Vana- Kuuste kandis on vaja
mitmekesistada ja kaasajastada huviharidust ning pakkuda lastele erinevaid sporditreeninguid.
Lapsevanemad soovivad, et koolides töötaksid erialase haridusega koolinoorsootöötaja
(huvijuht) ja koolipsühholoog. Kaugemate külade (Õssu, Räni) lastele on probleemiks valla kooli
saamine, bussiliinid on liiga pikad või ei sõida sobival kellaajal.
Noorsootöö ja huviharidus on hästi toimiv ja rahastatud, kuid kvaliteetset noorsootööd tuleb
laiendada igasse külla. Noorsootöö-, huvihariduse ja sporditegemise arendamist takistab
sobivate ruumide puudus. Hariduse (sh huvihariduse) kättesaadavust tuleb parendada valla
äärealadel.
Elanikke tuleb rohkem kaasata huvihariduse ja -tegevuse arendamisse/täiendamisse. Erinevat
huvitegevust tuleb pakkuda ka eelkooliealistele lastele. Kõige olulisem on ehitada järgmise nelja
aasta jooksul uus põhikool.

2.2.

Tervis ja heaolu

TERVED, SOTSIAALSELT AKTIIVSED JA HÄSTI TOIME TULEVAD INIMESED
Tervis ja heaolu teema all paluti vastajatel hinnata 4-palli skaalal oma rahulolu järgnevate
valdkondadega:
 sotsiaalteenuste kättesaadavus (nt koduhooldusteenus);
 sotsiaaltöö kvaliteet;
 perede vajaduspõhine toetamine;
 valla poolt makstavad toetused (nt pere- ja sotsiaaltoetused);


tervishoiuteenuste kättesaadavus;
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 tervishoiuteenuste kvaliteet
 üldine turvalisus.
Lisaks oli võimalik valida vastusevariant „ei oska öelda/ei ole kokku puutunud“.
Üldiselt hinnatakse valla poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid kõrgelt(vt joonis 10) ning vald on
elamiseks turvaline paik (vt joonis 13). Pakutava koduhooldusteenusega ja sotsiaaltöö
kvaliteediga (vt joonis 11) ollakse rahul. Valla poolt makstavad toetused on vajaduspõhised st.,
et suurem osa elanikkonnast ei ole sellega kokku puutunud. Soovitakse suuremat sünnitoetust
ning tehakse ettepanek eraldi toetuse maksmiseks neile lasteaiaealistele lastele, kellele ei ole
pakkuda lasteaia kohta.

Joonis 10. Rahulolu sotsiaalteenuste kättesaadavusega vallas

Joonis 11. Rahulolu sotsiaaltöö kvaliteediga
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Joonis 12. Rahulolu sotsiaaltoetuste saamise võimalusega

Joonis 13. Rahulolu turvalisusega vallas

Vastanutel paluti nimetada ka kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega.
Turvalisuse koha pealt ilmnevad vastajate põhjal erisused erinevate piirkondade vahel. Osades
piirkondades puuduvad kergliiklusteed ning lapsed peavad liiklema seetõttu sõiduteel.
Probleemidena on välja toodud eelkõige Valga ja Viljandi ning Võru ja Valga maanteede
vahelisel alal kergliiklusteede ja avalike mängualade puudumine. Kergliiklustee puudub paljudes
külades.
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Asulatesse soovitakse rohkem ülekäigukohti, et turvaliselt teid ületada ning valvekaameraid, et
end turvalisemalt tunda. Erinevates piirkondades tuuakse välja tänavavalgustuse puudumine,
mis teeb olukorra ebaturvaliseks. Tehakse ettepanek bussipeatuste valgustamiseks.
Liiklusohutuse poole pealt soovitakse teedel kiiruse piiramist ja rohkem politsei järelevalvet.
Pimedamal ajal on ringi hulkuvad koerad probleemiks. Mitmel korral mainitakse perearsti
vajadust Ülenurme kanti, kus tegutseksid koos laste/perearst, füsioterapeut, hambaarst,
psühholoog, suurem apteek jne. Juhitakse tähelepanu, et Kambja arstikeskuses on tööaeg lühike
ning et kogu valla peale vähe sotsiaaltöötajaid, kes täidavad koduhooldusteenust. Paljudele aga
ei ole perearsti kohapeale vaja, sest perearst asub Tartus. Muuta koduõendusteenus
kättesaadavamaks võimalusel kaasata vabatahtlikke.

2.3.

Kultuur, kogukonnad, vaba aeg ja sport

RAHVAKULTUURI JA SPORTI HOITAKSE AU SEES
Selleks, et hinnata kogukondliku identiteedi tugevust, paluti vastajatel hinnata, kuivõrd tugevalt
identifitseerivad nad end oma kodukandi elanikuna (konkreetne küla või alevik ), Kambja valla
elanikuna Tartumaalasena ning Tartlasena, kes elab Kambja vallas.
Kõige tugevamini identifitseeritakse end oma kodukandi elanikuna ning Kambja valla elanikuna
(vt joonis 14). Maakonnapõhine identiteet on pisut nõrgem, kuid on ka neid, kes tunnevad end
Tartlasena.

Joonis 14. Küsitlusele vastanud elanike identiteeditunnetus
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Kultuur, kogukonnad, vaba aeg ja sport teema all paluti vastajatel hinnata 4-palli skaalal oma
rahulolu järgnevate valdkondadega: kultuurisündmused, kultuurimajad; sportimisvõimalused;
sportimise

taristu;

avalikud

mänguväljakud;

raamatukogud

ning

MTÜde

toetamine.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et ollakse rahul toimuvate kultuurisündmustega (vt joonis 15),
kultuurimajadega

(vt

joonis

16,

raamatukogude

tegevusega

(vt

joonis

20)

ning

sportimisvõimalustega (vt joonis 17). MTÜde toetamise kohta puudub vastanutel kokkupuude.

Joonis 15. Elanike rahulolu kultuurisündmustega

Joonis 16. Rahulolu kultuurimajade tegevusega

15

Joonis 17. Rahulolu sportimisvõimalustega

Sportimise taristuga vastanud rahul ei ole (vt joonis 18), mis viitab asjaolule, et planeeritud ja
töös olevate spordihoonete ja staadionite renoveerimine on igati õigustatud.

Joonis 18. Rahulolu sporditaristuga
Suurem enamus vastanutest arvab, et avalikke mänguväljakuid on vallas puudu (vt joonis 19).
Mänguväljakute vähesus toodi välja ka noorsootöö ja hariduse teemablokis.
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Joonis 19. Rahulolu avalike mänguväljakutega

Joonis 20. Rahulolu raamatukogudega
Sama teemabloki all paluti vastata kuivõrd ollakse huvitatud vallas toimuvast ning kui rahul
ollakse info liikumisega vallas toimuva kohta. Samuti küsiti, millistest allikatest peamiselt infot
saadakse Kambja vallas toimuva kohta ning paluti hinnata, kui aktiivselt võtavad vastajad ise osa
vallas toimuvatest avalikest üritustest ning millistest üritustest (nt kultuuri- ja spordisündmused,
vaba aja tegevused) vallas kõige enam puudust tuntakse.
93,7 % vastanutest on vallas toimuvast huvitatud, 39,8 % vastanutest on isegi väga huvitatud.
50,8 % vastanutest arvas, et infot on keskmiselt ning see on osaliselt kättesaadav (vt joonis 21).
Küsitlus näitas, et suur osa vastajatest on vallas toimuvast huvitatud (vt joonis 22), kuid
vastanutest üle poole osales üritustel harva. Aktiivselt osaleb vallas toimuvatel üritustel 30%
17

vastanutest. Infot saadakse valla poolt pakutavates teabekanalites (paberleht, koduleht, plakatid,
Facebook) (vt joonis 23).

Joonis 21. Huvi vallas toimuva vastu

Joonis 22. Rahulolu info liikumisega
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Joonis 23. Infoallikad
Vallaelanikel oli ka ise võimalik nimetada üritusi, mille toimumisest nad Kambja vallas kõige
enam puudust tunnevad. Kõige populaarsemad vastused, see tähendab, et enim puudust tuntakse
kontserditest, teatrist, kinost ja pidudest – nii tantsuõhtud täiskasvanutele, kui ka diskod noorele.
Paljud vastanutest leidsid, et eelkõige on puudu lastele ja noortele suunatud sündmustest ning
kogupereüritustest, kuid üleüldiselt on üritusi piisavalt. Tähelepanu juhiti piirkondlike
traditsiooniliste kogukonna ürituste ning töötubade puudumisele nii looduses, vabas õhus kui ka
siseruumides. Samuti kogukondade vahelised (koolide, külade) pere-, küla- ja spordipäevade
võistluslikud mängud/päevad suvel ja talvel.
Vastajatel paluti hinnata ka oma rahulolu piirkonna külaseltsiga. 16,5 % valla elanikest on oma
piirkonna külaseltsi tegevusega rahul, 74 % ei ole kursis vastava seltsi tegevusega või ei ole
nende külas külaseltsi. Vastajad juhtisid tähelepanu, et info kättesaadavust on vaja parandada.

2.4.

Taristu ja elukeskkond

KAASAJASTATUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD TARISTUD, TURVALISED
ÜHENDUSTEED
Taristu ja elukeskkond teema all paluti vastajatel hinnata 4-palli skaalal oma rahulolu
järgnevates valdkondades: teede ja tänavate üldine seisukord; teede ja tänavate talvine hooldus;
kergliiklusteede piisavus; kergliiklusteede seisukord; ühisveevärk ja kanalisatsioon; vallasisene
ühistransport; ühistranspordi ühendus; naaberomavalitsustega (v.a Tartu); ühistranspordi
ühendus Tartuga; tänavavalgustus; kvaliteetne andmeside; haljasalad ja pargid (piisavus,
seisukord); elamuarendus; tööstus/ettevõtlusalade arendus; planeerimisprotsess; prügivedu ja
jäätmekäitlus; keskkonnakaitse.
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Teede ja tänavate seisukorraga erinevate piirkondade lõikes ollakse pigem rahul (vt joonis 24),
kuid on ka piirkondi, kus rahul ei olda. Vanades suvilapiirkondades on valdavalt kruusakattega
erateed, mis vajavad pidevat hooldamist ning teede seisukorrad teevad elanikud rahulolematuks.
Teede ja tänavate hooldusega (lumelükkamine, tolmutõrje, soolamine jne) ollakse üldjoontes
rahul.
Olemasolevate kergliiklusteede seisukorra ja paiknemisega on väga rahul 13,2 % vastanutest ja
rahul on 58,2 %. Seega saab öelda, et olemasolevate kergliiklusteedega ollakse rahul, kuid
vastajate sõnul oleks kergliiklusteid juurde vaja (vt joonis 25). Kergliiklusteede puudumise
erinevates piirkondades on välja toonud vastajad ka turvalisuse teemablokis.
Valdav enamus vastajatest ei ole kursis ühistranspordi liikumisega, sest liikumiseks kasutatakse
isiklikku sõiduvahendit. Ühistranspordi teemadel räägivad kaasa lapsevanemad, kellel on koolis
käivad lapsed. Andmeside kvaliteediga ollakse suures osas rahul, kuid on mõned piirkonnad, kus
on andmeside kvaliteediga probleeme. Haljasalade ja parkide kohta rahulolu ja rahulolematus
jaguneb peaaegu pooleks (vt joonis 26).
Elamu- ja tööstus/ettevõtlusalade arendusega on rahul üle 50 % vastajatest, kuid on piirkondi,
kus vastajatele ei meeldi enda ümbruskonnas üleüldine areng. Planeerimisprotsessi,
jäätmekäitluse ja keskkonnakaitsega ollakse üldjoontes rahul.

Joonis 24. Rahulolu teede ja tänavate üldise seisukorraga
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Joonis 25. Kergliiklusteede piisavus

Joonis 26. Rahulolu haljasalade ja parkidega

Ülalnimetatud teemabloki juures paluti vastanutel nimetada kuni kolm probleemi seoses
eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks vastanu hinnangul Kambja vallas järgneva
21

nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda. Nii nagu ka eelnevalt välja toodud vastustest selgub, on
valla elanikel kõige enam probleeme kergliiklusteede puudumisega. Eelkõige on kergliiklusteid
vaja Kambja, Reola/Uhti ja Ülenurme vahel. Kergliiklusteid on vaja suurte maanteede ääres
jalgsi/jalgrattaga liikumiseks, sest hetkel on nende teede ääres väga ohtlik liikuda.
Kõige enam tuntakse puudust tihedamatest bussiühendustest Tartu linnaga ning vallakeskusega.
Puudu on bussiliin Kambja ja Nõo vahel. Bussiliinid on pikad, seetõttu kulub sõitmiseks palju
aega.
Mitmel korral mainiti avalike pakendikonteinerite vähesust erinevates piirkondades. Lisaks
eelnevas küsimuses loetletud valdkondadele, toodi välja probleeme vee- ja kanalisatsiooniga
ning selle puudumisega Külitse piirkonnas.
Probleemina toodi välja, et elamute aktiivne ehitus ei käi kooskõlas sotsiaalse infrastruktuuriga
(lasteaed, kooli suurus, vabaajakeskus, äripinnad, pood). Puudust tuntakse haljasaladest ja
parkidest. Puudust tuntakse ka avalikest mänguväljakutest, spordirajatistest (nt discgolfi rajad,
rulapark, jõusaal ja tenniseväljakud), täiendavatest müügi- ja teenindusettevõtetest ning
lemmiklooma jalutamisplatsidest.

2.5.

Ettevõtlus

KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUS
Vastajatel paluti anda oma hinnang ettevõtlusele 4-palli skaalal järgnevates tegevustes:
toidukaupade kättesaadavus; esmatarbekaupade kättesaadavus; postiteenuse kättesaadavus;
pangateenuse kättesaadavus ja iluteenuste kättesaadavus.
Toidu- ja esmatarbekaupade ja postiteenuse kättesaadavusega ollakse rahul (vt. joonis 27, 28,
29). Pangateenuse kättesaadavusega rahul ei olda, eriti Ülenurme kandist väljaspool, sest
pangateenus sularahaautomaatide näol seal kättesaadav ei ole. Ülenurmes on olemas Swedbanki
sularahaautomaat.
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Joonis 27. Rahulolu toidukaupade kättesaadavusega

Joonis 28. Rahulolu esmatarbekaupade kättesaadavusega

Joonis 29. Rahulolu postiteenuse kättesaadavusega
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Probleemid, millega tuleks Kambja vallas ettevõtluse seisukohast järgneva nelja aasta jooksul
kindlasti tegeleda – Kambja alevikku pangaautomaadi ja pakiautomaadi organiseerimine. Samuti
on välja toodud postiteenuse puudumine elanike jaoks sobilikel aegadel.
Toidukauplused on olemas suuremates alevikes, kuid enamik toidukaupadest ostetakse siiski
Tartu linnast. Puudust tuntakse erinevatest puu- ja aedviljadest igal aastaajal, suvisel perioodil on
saadused müügil kaupluste juures välilettidel.
Iluteenused saab kätte Tartust, väikeses kohas ei pea suur valik olema, kuid kodulähedase
juuksuri olemasolu on elanikele vajalik.

2.6.

Valla valitsemine

VALLA DEMOKRAATLIKU JUHTIMISE TAGAMINE
Vallaelanikel oli läbi rahuloluküsitluse võimalik anda ka tagasisidet valla juhtimisele. Vastajatel
paluti anda oma hinnang vallavalitsusele 4-palli skaalal järgnevates tegevustes: valla elanike ja
kodanikuühenduste kaasamine valla juhtimisse; informatsiooni kättesaadavus valla teenuste
kohta; ametnike kättesaadavus; ametnike kompetentsus; asjaajamise lihtsus; probleemide
lahendamise kiirus; valla poolt pakutavad e-teenused.
Valla

juhtimise

osas

on

vallaelanike

hinnangud

eelmiste

valdkondadega

võrreldes

negatiivsemad. Vastanutest 9,9 % leiab, et valla elanike ja kodanikuühenduste kaasamine valla
juhtimisse on hea või väga hea, kuid 28,7 % hindab seda rahuldavaks (vt joonis 30).
Informatsiooni kättesaadavust valla teenuste kohta hindab rahuldavaks 39,2 % vastanutest, 26,6
% heaks ning 21,1 % vastanutest arvab, et valla teenuste kohta on informatsioon halvasti
edastatud/kättesaadav või puudulik (vt joonis 31). On ka vastajaid, kellel puuduvad kokkupuuted
ning seetõttu ei oska küsimustele vastata.
Küsimused ametnike kättesaadavuse ja ametnike kompetentsuse, asjaajamise lihtsuse (vt joonis
32), probleemide lahendamise kiiruse kohta jagunevad enamvähem sarnaselt eelnevale. Kõige
pessimistlikuma hinnangu sai probleemide lahendamise kiirus (vt joonis 33), mis tähendab, et
vastanute arvates tegelevad vallavalitsuse ametnikud probleemide lahendamisega liiga aeglaselt.
Kõige enam ollakse rahul valla poolt pakutavate e-teenustega.
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Joonis 30. Rahulolu valla juhtimisse kaasamisega

Joonis 31. Rahulolu informatsiooni kättesaadavuse kohta
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Joonis 32. Rahulolu asjaajamise lihtsuse kohta

Joonis 33. Rahulolu probleemide lahendamise kiirusega
Võrreldes vastajaid ja vastuseid kantide põhiselt, hakkab silma, et Ülenurme kandi elanikud on
kõigis küsimustes mõnevõrra positiivsemad kui teiste piirkondade inimesed, mis võib viidata
asjaolule, et vallakeskuses tunnevad elanikud end ka juhtimisele lähemal olevat.
Ka antud teema all oli küsitletutel võimalik oma vastuseid soovi korral kommenteerida. Kõige
enam kriitikat jagus vallaelanikel probleemide lahendamise kiiruse kohta, kuid see ei kehti
kõikide osakondadele. Ehkki valla e-teenustega ollakse üldiselt rahul, leidsid mitmed vastajad
siiski, et infosüsteeme on liiga palju ning need on tavakasutaja jaoks liialt keerulised. Eriti
keeruliseks peeti asjaajamist riiklikus ehitisregistris.
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Kokkuvõte
Valdav osa küsitlusele vastanutest (85,1 %) on eluga Kambja vallas rahul. Enim küsitlusele
vastanutest identifitseerib end kõige tugevamalt oma kodukandi elanikuna ning Kambja valla
elanikuna, vastanutest vaid ligi veerand tunneb end vallas elava tartlasena.
Haridus ja noorsootöö osas on elanikud kõige enam rahul haridusasutuste füüsilise seisukorraga
ning alus- ja üldhariduse kvaliteediga. Enim tähelepanu selles valdkonnas tuleks pöörata
lasteaiakohtade olemasolule (neid on puudu) ja noosootööle keskustest eemal (noorsootegevus
pole noortele keskustest eemal kättesaadav). See tähendab, et lasteaiakohti on tarvis juurde luua
(ehitada uus lasteaed) ning kvaliteetne noorsootöö tuleb teha kättesaadavaks ka keskustest
kaugemal.
Sotsiaalteenuste ja -toetuste kohta ei olnud suuremal osal vastajatest kokkupuuteid, kuid siiski
leitakse, et koduhooldustöötajaid võiks rohkem olla ning teenus kättesaadavam.

Lisaks

eelnevale leiti, et täiendamist ja arendamist vajavad ka valla sotsiaalteenused. Tervise ja heaolu
valdkonnas sai kõrgeima hinnangu turvalisus, mis tähendab, et elanikud tunnevad ennast Kambja
vallas turvaliselt. Kultuuri, kogukonna, vaba aja ja spordi valdkonnas sai kõrgeima hinnangu
kultuurisündmuste olemasolu/toimumine, mis tähendab, et sündmusi toimub piisavalt, kuid
samas võiks neid rohkem ka erinevatele vanusegruppidele suunatult korraldada. Kõige
kriitilisemalt tuleks vaadata valla mänguväljakute olemasolule, sest üle poole vastanutest andsid
mänguväljakute kohta negatiivse hinnangu. See tähendab, et vallas on puudu avalikke
mänguväljakuid ja tegevusi väikelastele.
Enamus küsitlusele vastanutest on vallas toimuvatest tegevustest, üritustes ja sündmustest
huvitatud. Pooled elanikud hindavad informatsiooni hulka vallas toimuva kohta keskmiseks ning
selle kättesaadavust osaliseks. Elanikkond on infoliikumisega rahul ning vaid väike osa leiab, et
seda on kas liiga vähe või liiga palju. Vallaelanike seas kõige levinum infoallikas on valla ajaleht
(ilmub kord kuus). Populaarsuselt järgnevad sotsiaalmeedia ning sõprade/tuttavate kaudu liikuv
info.
Pisut enam kui pooled vastanutest (58,1% ) võtavad vallas toimuvatest üritustest osa pigem
harva, aktiivselt osaleb aga 30% vastanutest. Rahulolu oma piirkonna külaseltsiga on eri kantides
mõnevõrra erinev ning paljudes külades ei ole üldse külaseltse või külaseltside tegevuse kohta
pole info nendeni jõudnud.
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Küsitluses osalenute vastuste põhjal võib öelda, et järgnevatel aastatel on vajalik enam
tähelepanu

pöörata

järgmistele

valdkondadele:

lasteaia-

ja

koolikohtade

piisavus;

kergliiklusteede piisavus; teede ja tänavate talvine hooldus; avalikud mänguväljakud;
elamuarendus viia kooskõlla sotsiaalse taristuga; haljasalade ja parkide rajamine;
ühistranspordiühendused (Tartu linnaga, teiste naaberomavalitsustega ja vallasisesed);
lemmiklooma mängu- ja jalutamiskohad.
Valla juhtimine on valdkond, mille osas on elanikud kõige kriitilisemad. Mitte ühegi hinnatava
teenuse puhul ei ulatunud rahulolevate vastajate osakaal 60 %-ni. Seega tuleb antud valdkonna
arendamisele ning vallavalitsuse tegevuse kommunikeerimisele järgnevatel aastatel enam
panustada. Eelkõige tuleb pöörata tähelepanu probleemide lahendamise kiirusele, vallaelanike
ning kodanikuühenduste kaasamisele ning ametnike kättesaadavuse parandamisele.
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Lisa 1. Ankeet
Kambja valla elanike rahuloluküsitlus
Hea Kambja valla elanik!
Kambja vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, et hinnata arengukavas seatud
eesmärkide täitmist. 2019. aastal vastuvõetud arengukavas on seatud visioon ja eesmärgid
aastani 2030 (arengukava leiad SIIT). Küsitluse ülesehitus toetub arengukavas sõnastatud
eesmärkidele ja küsitlusele vastamine võtab aega kuni 10 minutit.
Küsitlus on anonüümne.
* tähistatud küsimused on kohustuslikud

Milline on Teie üldine hinnang, kas Kambja vallas on hea elada (tee märge vastavasse
lahtrisse)?
Jah, väga hea
Jah, pigem hea
Ei, pigem mitte
Ei, kindlasti mitte
Ei oska öelda
Soovi korral saate siin oma vastust kommenteerida:

…………………………………………………………..

1. Haridus ja noorsootöö
VÄÄRTUSTATAKSE HEAD HARIDUST
Palun märkige, kui rahul olete järgmiste valdkondadega (tee märge vastavasse lahtrisse):
Ei ole
üldse
rahul

Pigem ei
ole rahul

Lasteaiakohtade piisavus
Alushariduse kvaliteet
Koolikohtade piisavus
Koolihariduse kvaliteet
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Pigem
olen rahul

Olen väga
rahul

Ei oska
öelda/
Ei ole
kokku
puutunud

Erivajadustega laste
hariduse kvaliteet
Haridusasutuste füüsiline
seisukord
Noorsootöö
Huvihariduse ja
huvitegevuse võimalused

Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks
Teie hinnangul Kambja vallas järgneva nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda:
1. ………………………………………….
2. ………………....................................
3. ……………………………………….…

2. Tervis ja heaolu
TERVED, SOTSIAALSELT AKTIIVSED JA HÄSTI TOIMETULEVAD INIMESED
Palun märkige, kui rahul olete järgmiste valdkondadega (tee märge vastavasse lahtrisse):
Ei ole
üldse
rahul

Pigem ei
ole rahul

Pigem olen
rahul

Olen väga
rahul

Ei oska
öelda/
Ei ole kokku
puutunud

Sotsiaalteenuste
kättesaadavus (nt
koduhooldusteenus)
Sotsiaaltöö kvaliteet
Perede vajaduspõhine
toetamine
Valla poolt makstavad
toetused (nt pere- ja
sotsiaaltoetused
Tervishoiuteenuste
kättesaadavus
Tervishoiuteenuste
kvaliteet
Üldine turvalisus

Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks
Teie hinnangul Kambja vallas järgneva nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda:
1…………………………………………..
2…………………………………………..
3…………………………………………..

30

3. Kultuur, kogukonnad, vaba aeg ja sport
RAHVAKULTUURI JA SPORTI HOITAKSE AU SEES
Palun märkige, kui tugevalt identifitseerite end (tee märge vastavasse lahtrisse):
Üldse mitte

Pigem mitte

Üsnagi

Vägagi

Oma kodukandi
elanikuna
(konkreetne küla
või alevik)
Kambja valla
elanikuna
Tartumaalasena
Tartlasena, kes
elab Kambja
vallas

Palun märkige, kui rahul olete järgmiste valdkondadega:
Ei ole üldse
rahul

Pigem ei ole
rahul

Pigem olen
rahul

Olen väga
rahul

Ei oska
öelda/
Ei ole kokku
puutunud

Kultuurisündmused
Kultuurimajad
Sportimisvõimalused
Sportimise taristu
Avalikud
mänguväljakud
Raamatukogud
MTÜde toetamine

Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks
Teie hinnangul Kambja vallas järgneva nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3………………………………………………
Kuivõrd olete Te huvitatud vallas toimuvast?
Väga huvitatud
Pigem huvitatud
Pigem mitte huvitatud
Üldse mitte huvitatud
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Ei oska öelda
Kui rahul olete Te info liikumisega vallas toimuva kohta?
Infot on liiga palju ja selles on raske orienteeruda
Infot on piisavalt ja see on kergesti kättesaadav
Infot on keskmiselt ning see on osaliselt kättesaadav
Infot on vähe ning see on raskesti kättesaadav
Ei oska öelda

Millistest allikatest saate Te peamiselt infot Kambja vallas toimuva kohta? (võib märkida
mitu vastusevarianti)
Valla ajaleht
Valla koduleht
Sotsiaalmeedia
Sõbrad, tuttavad
Kuulutused, reklaamid avalikus ruumis
Mujalt (palun nimetage)…………………

Palun hinnake, kui aktiivselt võtate Te osa vallas toimuvatest avalikest üritustest?
Väga aktiivselt
Pigem aktiivselt
Osalen pigem harva
Ei osale üldse
Ei oska öelda

Millistest üritustest Te vallas kõige enam puudust tunnete (nt kultuuri- ja spordisündmused,
vaba aja tegevused)?
Teie vastus:………………………………………………………………………………….

Kui rahul olete oma piirkonna külaseltsi tegevusega?
Olen väga rahul
Pigem olen rahul
Pigem ei ole rahul
Pole üldse rahul
Pole kursis nende tegevusega
Meil ei ole külaseltsi
Soovi korral saate siin oma vastuseid kommenteerida:………………………………..

32

4. Taristu ja elukeskkond
KAASAJASTATUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD TARISTUD, TURVALISED
ÜHENDUSTEED
Palun märkige, kui rahul olete Te järgmiste valdkondadega:
Ei ole
üldse
rahul

Pigem ei
ole rahul

Pigem olen
rahul

Olen väga
rahul

Ei oska
öelda/
Ei ole kokku
puutunud

Teede ja tänavate üldine
seisukord
Teede ja tänavate talvine
hooldus
Kergliiklusteede piisavus
Kergliiklusteede seisukord
Ühisveevärk ja
kanalisatsioon
Vallasisene ühistransport
Ühistranspordi ühendus
naaberomavalitsustega
(v.a Tartu)
Ühistranspordi ühendus
Tartuga
Tänavavalgustus
Kvaliteetne andmeside
Haljasalad ja pargid
(piisavus, seisukord)
Elamuarendus
Tööstus/ettevõtlusalade
arendus
Planeerimisprotsess
Prügivedu ja jäätmekäitlus
Keskkonnakaitse

Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks
Teie hinnangul Kambja vallas järgneva nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
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5. Ettevõtlus
KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUS
Palun märkige, kui rahul olete Te järgmiste valdkondadega:
Ei ole üldse
rahul

Pigem ei ole
rahul

Pigem olen
rahul

Olen väga
rahul

Ei oska
öelda/
Ei ole kokku
puutunud

Toidukaupade
kättesaadavus
Esmatarbe kaupade
kättesaadavus
Postiteenuse
kättesaadavus
Pangateenuse
kättesaadavus
Iluteenuste
kättesaadavus

Palun nimetage kuni kolm probleemi seoses eelnevalt loetletud valdkondadega, millega tuleks
Teie hinnangul Kambja vallas järgneva nelja aasta jooksul kindlasti tegeleda:
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3 ………………………………………

6. Valla valitsemine
VALLA DEMOKRAATLIKU JUHTIMISE TAGAMINE
Milline on Teie hinnang vallavalitsusele järgmistes tegevustes:
Halb

Rahuldav

Hea

Valla elanike ja
kodanikuühenduste
kaasamine valla
juhtimisse
Informatsiooni
kättesaadavus valla
teenuste kohta
Ametnike
kättesaadavus
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Väga hea

Ei oska
öelda

Ametnike
kompetentsus
Asjaajamise lihtsus
Probleemide
lahendamise kiirus
Valla poolt pakutavad
e-teenused

Soovi korral saate siin oma vastuseid kommenteerida:
1.
2.
3.

Järgnevalt mõned küsimused Teie enda kohta:
Sugu:
Mees
Naine
Vanus: …………..

Elukoht (aleviku/küla täpsusega): ……………………….

Kas Te elate:
Eramajas
Kortermajas
Kas Te olete:
Ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
Palgatöötaja
Kodune
Mittetöötav
Õpilane/üliõpilane
Pensionär
Millist liiklusvahendit kasutate igapäevaselt kõige enam?
Sõiduautot
Bussi
Jalgratast
Kasutan võrdselt nii sõiduautot kui ühistransport
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Käin jalgsi
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