PÕLVA VALLAVOLIKOGU
sotsiaalkomisjoni protokoll nr 7
Põlvas,

25.september 2018

Istungi algus kell 15:00
Istungi lõpp kell 16.35
Komisjoni koosolekust võtsid osa: Anne Nook, Kairit Numa, Liivi Maran, Lennart Liba,
Maarika Morel, Helen Metsma.
Külalisena Põlva valla arenduse spetsialistid Kaire Kalk ja Aivar Roop.
Komisjoni koosolekult puudusid: Ants Väärsi, Aet Olle.
Istungi päevakord:
1. Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030
2.Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019- 2024
3. Perearstide pöördumine
4. Jooksvad küsimused

Arutelu tulemused:
1. Põlva valla arenduse peaspetsialist Kaire Kalk andis lühiülevaate arengukava senisest
pretsessist ja tänasest olukorrast. Koos sotsiaalkomisjoniga vaadati üle kogu sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna arengusuunad, arengueeldused ja probleemid.
OTSUSTATI teha järgmised ettepanekud arengukava muutmise osas:
1) Muuta peatükk 2.3.2 Sotsiaalteenused ja toetused lk 22,
Koostööpartnerite alalõik üldse välja võtta ja lisada sotsiaalteenuseid osutavate asutuste
alla järgmised sotsiaalteenuseid osutavad organisatsioonid:
MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (erihoolekande teenused, Põlva Toidupank,
puuetega inimeste organisatsioonid, raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenused);
SA Maarja Küla (erihoolekande teenused);
Invatakso – OMNIREM OÜ (invatransporditeenused);
Antsu Takso OÜ (invatransporditeenused).
Väljavõte arengukava lk 22
Põlva vallas osutavad sotsiaalteenuseid järgmised asutused:
Põlva Päevakeskus – koduhooldusteenus, vaba aja veetmise võimaluste pakkumine eakatele ja
puudega inimestele, pesupesemise- ja duššiteenus, eluruumiteenus;
Põlva Valla Hooldekodu – ööpäevaringne üldhooldusteenus;
Laheda Sotsiaalkeskus (kahes asukohas, Tilsis ja Vana-Koiolas) – ööpäevaringne
üldhooldusteenus;

Ahja Hooldekodu – ööpäevaringne üldhooldusteenus;
SA Tilsi Perekodu – asendushooldus- ja järelhooldusteenus
Põlva Roosi Kool – lapsehoiuteenus
Põlva Haigla AS - Laste- ja Noorte Vaimse Tervise Kabinet, laste ja emade turvatuba
Koostööpartnerid:
MTÜ Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (erihoolekande teenused, Põlva Toidupank,
puuetega inimeste organisatsioonid, raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenused);
SA Maarja Küla (erihoolekande teenused);
Invatakso – OMNIREM OÜ (invatransporditeenused);
Antsu Takso OÜ (invatransporditeenused) .

2) Muuta peatükk 2.3.3 Tervishoiuteenused lk 24 ja teha järgmised parandused
perearstinimistute arvus ja tervisekeskuse tekstis järgmiselt:
Põlva valla teeninduspiirkonnas on 10 perearsti nimistut. Vallas tegutsevate perearstide
nimistutes oli 01.06.2018 seisuga 1441 vaba kohta.
2018. aastal valmis Põlva haigla territooriumil esmatasandi tervisekeskus (Põlva linn
Uus tänav), kus pakutakse esmatasandi tervishoiuteenuseid. Tervisekeskuse
teeninduspiirkonda jäävad endiste Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva,
Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdade alad.
Tervisekeskuses on loodud võimalused tööks üheksale perearsti(nimistule)praksisele. .
Käesoleval ajal on täidetud seitse nimistut. Vallas tegutsevad
perearsti(nimistud)praksised lisaks Põlva linnale veel Ahjal, Vastse-Kuustes ja Moostes.
Väljavõte arengukava lk 24
2.3.3. Tervishoiuteenused
Valla ja kogu Põlva maakonna suurim elanikke teenindav tervishoiuasutus on aktsiaselts
"Põlva Haigla". Põlva haigla on Haiglavõrgu arengukava mõistes üldhaigla. Haiglas
osutatakse kõiki üldhaiglas nõutud teenuseid – üldkirurgia, sisehaigused ja erakorralise
meditsiini teenused ning ka üldhaiglates lubatud teenuseid – günekoloogia ja sünnitusabi ning
taastusravi.
Haigla erakorralise meditsiini osakonnas on õed, õeabid ja abiarstid, ööpäevaringses valves on
erakorralise meditsiini arst (anestesioloog), sisearst ja naistearst, koduses valves lastearst.
Vajalikke analüüse ja uuringuid teostatakse ööpäevaringselt.Kiirabiteenust osutab SA Tartu
Kiirabi, mis asub haigla ruumides.
Alates 2014. aastast tegutseb Põlva haigla juures laste ja noorukite vaimse tervise kabinet.
Põlva haigla pakub ka koolitervishoiu- ning koduõenduse teenust, vähihaigete toetusravi ning
haigla juurde kuulub Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskus.
Põlva valla teeninduspiirkonnas on 10 perearsti nimistut. Vallas tegutsevate perearstide
nimistutes oli 01.06.2018 seisuga 1441 vaba kohta.
2018. aastal valmis haigla territooriumil esmatasandi tervisekeskus (Põlva linn Uus tänav),
kus pakutakse esmatasandi tervishoiuteenuseid. Tervisekeskuse teeninduspiirkonda jäävad

endiste Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdade
alad.
Keskuses on loodud võimalused tööks üheksale perearstinimistule. Käesoleval ajal on
täidetud seitse nimistut. Vallas tegutsevad perearstinimistud lisaks Põlva linnale veel Ahjal,
Vastse-Kuustes ja Moostes.
3) Arengusuund E3 (lk 37,38) lisada Tervishoiu alla 1 probleem ja mõõdikusse arengusuund
ühe lisapunktina:
Probleemid:
- Võimalik Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemine 2019. aasta lõpus;
Mõõdikud:
- Põlva Haigla jätkab üldhaiglana koos kõigi olemasolevate teenuste osutamisega
(sihttegevus jätkub vähemalt perioodi lõpuni);
Eesmärgid:
Lisada 9 punktina - Põlva Haigla jätkamine üldhaiglana koos kõigi olemasolevate
teenuste osutamisega.
4) Puuetega inimeste hoolekanne ja rehabilitatsiooni peatükki lisada (lk 37):
1 arengueeldus – Maarja Küla olemasolu ja tegutsemine
probleemide all – tõmmata maha rehabilitatsiooni läbinud... ja kirjutada lihtsalt
Puuetega inimeste vähesed võimalused tööturul
Väljavõte arengukava lk 37 ja 38
Arengusuund E3: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond
Vald on sotsiaal-majanduslikult tasakaalustatult arenenud, jätkusuutlik ja innovaatiline, siin
toimivad elujõulised peresuhted, sotsiaalne sidusus, kvaliteetne elukeskkond ja vajadustele
vastavalt välja arendatud tervishoiusüsteem on alus sotsiaalsele turvatundele, heaolule ning
kõrgele elatustasemele.
Eesmärgid:
1. Valla elanike sotsiaalse kaitse süsteem on tõhus ja ajakohane
2. Loodud on tõhus ennetus sotsiaalsete probleemide tekkimise vältimiseks
3. Sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed on väärtustatud ning nende potentsiaal on toetatud
4. Arenenud on riskirühmi ja nende peresid hõlmavad tööhõivet stimuleerivad tugiteenused
5. Tagatud on tervislik ja turvaline areng lastele ja noortele
6. Toetatud on noorte õppesse tagasitoomine ja tööturule suundumine
7. Eakate hoolekanne tagab väärika vananemise
8. Välja on arendatud kaasaegsed ja kättesaadavad vajaduspõhised tugiteenused
9. Põlva Haigla jätkamine üldhaiglana koos kõigi olemasolevate teenuste osutamisega
Eakate hoolekanne
Arengueeldused
• Head suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalused Põlva Päevakeskuses, Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses ning külakeskustes
• Eakate toimiv organisatsiooniline tegevus
• Abivajajatele pakutakse koduteenuseid
• Eakate toimetulekut soodustavate toetuste ja teenuste maksmine valla eelarvest
Probleemid

•
•
•
•

Hoolekodukohtade vähesus ja kvalifitseeritud tööjõu puudus
Hooldusteenuse vajadus on suurenenud
Vabatahtlike abistajate struktuur on välja arendamata
Sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluruume on vähe, ei vasta vajadustele ja vajavad
ümberehitamist
• Üksinda elavad vanurid, eriti hajaasustuse piirkondades
• Hooldekodudes puuduvad võimalused psüühiliste häiretega vanurite hooldamiseks
• Koduhooldusteenus ei kata kõiki vajadusi ja puudub võimekus kõigile vajajatele
teenust pakkuda
Puuetega inimeste hoolekanne ja rehabilitatsioon
Arengueeldused
• Tegusa Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja olemasolu
• Rehabilitatsiooniasutuste olemasolu
• Erivajadustega inimesi ühendavate seltside tegevus heal tasemel
• Osutatakse toetusi ja teenuseid puuetega inimestele
• Roosi Kooli olemasolu
• Paranenud on abivahendite kättesaadavus
• Maarja Küla olemasolu ja tegutsemine
Probleemid
• Kutsealase rehabilitatsiooni puudumine
• Puuetega inimeste vähesed võimalused tööturul
• Erihoolekandeteenuse pikad järjekorrad
• Liikumis-ja vaimupuudega inimestele tugiteenuste ebapiisav kättesaadavus

Tervishoid
Arengueeldused:
• Toimib perearstisüsteem
• Korras hoone ja tehnilise varustatusega Põlva Haigla olemasolu, kus head
erialaspetsia-listid, tasemel rehabilitatsiooni ja taastusravi osakond ning õendusabi
korraldus ning tänu võrgustamisele koostöö sihtasutusega Tartu Ülikooli Kliinikum
• Elanikel on valikuvõimalus eraarstiabi teenusele
• Valmib uus esmatasandi tervisekeskus Põlva Haigla territooriumil
Probleemid
• Võimalik Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemine 2019. aastal
Mõõdikud – arengusuund E3 – sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond
• Põlva valla elanike arv (1. jaanuari seisuga) (siht – kasvab)
• Loomulik iive vallas (siht – positiivne võrreldes eelmise aastaga)
• Rändesaldo (siht – positiivne võrreldes eelmise aastaga)
• Registreeritud töötus (%) (siht – väiksem Eesti keskmisest)
• Toimetulekutoetusi saavate perede osakaal (siht – väheneb võrreldes eelmise aastaga)
• Sotsiaaleluruumiga kindlustatus (siht – kaetud 100% vajadusest)
• Avahooldusteenuse vajadus (siht – kaetud 100% vajadusest)
• Hooldekoduteenuse osutamine (siht – puudub järjekord teenusele)
• Põlva Haigla jätkab üldhaiglana koos kõigi olemasolevate teenuste osutamisega
(siht- tegevus jätkub vähemalt perioodi lõpuni)

2. Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019- 2024.
Toimus arutelu ja üheselt peeti oluliseks, et vallale uue hooldekodu (-keskuse)
projekteerimine ja ehitus on planeeritud eelarvestrateegiasse, kuigi ainult valla rahastusega
ilmselt välja ei tule. Vaja on oodata struktuurfondide avanemist, kust võimalusel lisarahastust
küsida.
Perekeskuse loomise (2019-2020) osas andis valla sotsiaalosakonna juhataja H.Metsma:
Põlva vald osaleb koostöös SAga Saagu Valgus pilootprojektis piirkonda perekeskuste
loomiseks. Projektis osalevad 4 omavalitsust – Põltsamaa, Türi, Viljandi ja Põlva. Loodavate
perekeskuste eesmärgiks on pakkuda lastega peredele mitmekülgseid tegevusi, mis
parandavad nende toimetulekut ning ennetavad laste heaolu ja arengut ohustavaid riske
kogukonna tasandil. Perekeskuse meeskond toetab kogukonnas elavaid lastega peresid laste
kasvatamisel, tegeleb süsteemselt tervisedenduse ja lastekaitset pakkuva
ennetustegevusega, et vältida probleemide süvenemist ja kompenseerida abi puudumist.
Ennetustegevuse ja varase sekkumise kaudu on võimalik ära hoida laste erinevate
probleemide (nt laste arenguprobleemid, hooletusse jätmine, väärkohtlemine,
käitumisprobleemid jne.) tekkimist ja süvenemist. Perekeskuse klientideks on lastega pered,
perioodil lapseootusest kooliminekuni. Lapse arengu toetamiseks ja vajalike oskuste
arendamiseks pakutakse perekeskuses vanemlike oskuste koolitusi, tugigruppe ja
perekeskset nõustamist, pereteraapiat, perelepitust ja teisi vajalikke teenuseid. Piloodi
ülesandeks on luua kohalikul tasandil vajalik kompetentsibaas ning toetada kohalikke
omavalitsusi Saagu Valguse (SV) perekeskuste käivitamisel ja tegevuse mõjususe
hindamisel. SV perekeskuses pakutavate tõhusate tegevuste tulemusena vähenevad laste
vaimse tervise ja käitumisprobleemid, kasvab vanemlik kompetents ja väheneb perest
eraldatud ning asendushooldusele paigutatud laste arv.
3. Põlva perearstide pöördumine.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Numa luges ette Põlva perearstide pöördumise, kus nad
pöörduvad murega Põlva valla ja vallavolikogu poole seoses uue tervisekeskuse valmimisega
ja rendilepingute sõlmimisega. Põlva haigla poolt küsitud rendihinnaga on 7 perearstipraksist
nõus, aga hoone amortisatsioonikulud käivad neil hetkel üle jõu. Antud teema vajab arutelusid
ja kompromisside leidmist.
4. Jooksvad küsimused.
Komisjoni esimees rääkis ühest probleemsest kliendist, kes on Põlva valla registris, aga elab
teises omavalitsuses. Arutelu käigus toimus erinevate võimaluste otsimine ja pakkumine, et
leida lahendusi kliendi olukorra parandamiseks.

Koosolekut juhatas
Kairit Numa

Protokollis
Anne Nook

