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1.  PROJEKTI ÜLDANDMED 
 

Taotleja  

Juriidilise isiku nimi ja 
lühend1 

 

Õiguslik vorm  

Registreerimisnumber  

Postiaadress  

Telefon  

E-post  

Kontaktisik  

 

2. PROJEKTI KIRJELDUS 

2.1 Olemasolev olukord 

 

2.2 Projekti eesmärk  

 

2.3 Projekti tulemus 

 

2.4 Projekti väljundid 

 

2.5 Ehitatud/rekonstrueeritud pinna funktsionaalse ruumiprogrammi kirjeldus 

 Ehitatud pinnal (m2) Rekonstrueeritud pinnal 
(m2) 

   
   

Kokku   
   

 

2.6 Viited arengukavadele, uuringutele ja analüüsidele, millele projekt tugineb (sh 
lühikokkuvõte) 

 

2.7 Projekti tegevuste lühikirjeldus (kirjeldada projekti tegevusi, milliseid ümberkorraldusi 
projektiga kavandatakse, kirjeldada kavandatavat infrastruktuuri, jt)   

                                                             

1 Märkida juhul, kui on kasutusel 
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2.8 Projekti kasusaajad-sihtgrupp 

 

 

3. EELARVE  

3.1 Projekti eelarve jaotus finantsallikate lõikes 

 Kogukulud 
(eurot) 

Abikõlblikud 
kulud (eurot) 

Mitteabikõlb-
likud kulud 
(eurot) 

ERF (Euroopa 
Regionaalarengu Fond)   
 

   

Omafinantseering  
 

   

Muud allikad  
 

   

KOKKU    

 
3.2 Projekti kogukulud ja abikõlblikud kulud  

 
 Kogukulud 

(eurot) 
Abikõlblikud 
kulud (eurot) 

Mitteabikõlb
likud kulud 
(eurot) 

sh käibemaks 
(eurot) 

1 Projekti väljund 1 Nimetada projekti väljund 1 

1.1 Ettevalmistustööd 
 

    

1.2 Projekteerimine 
 

    

1.3 Ehitamine 
 

    

1.4 Maa ost     

 Väljund 1 KOKKU     

2. Horisontaalne 
tegevus (projekti 
administreerimine) 

    

3. EELARVE KOKKU 
 

    

 

 

3.3 Selgitus planeeritud kulude kohta. Kulude planeerimise alused (kasutatud 
metoodika, eksperthinnangud jm) 

1. Ettevalmistustööd 

2. Projekteerimine 

3. Ehitamine 

4. Maa ost 
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5. Projekti administreerimine 

3.4 Projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude 
suurus ja nende katmise allikad alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud kestvuse nõude aja 
jooksul aastate lõikes. 

Täiendavad püsikulud on riigieelarve seaduse § 60 lõigete 4-6 tähenduses kohustused, mis 
ületavad riigieelarve seaduse § 60 lõike 4 kohast ministeeriumi valitsemisala või Riigikantselei 
haldusala eelseisva eelarveaasta rahaliste kohustuste võtmise maksimaalset määra 

 

3.5. Abikõlblike kulude ja toetuse suuruse arvutamine. Kokkuvõte finantsanalüüsi 
tulemustest, finantsanalüüs lisada taotlusele (lisa 1) * 

I MITTETULUTEENIV PROJEKT: 

1. Abikõlblikud kulud (eurot) 

2. Toetuse määr (%) 

3. Toetuse suurus (eurot) 

 

II. TULUTEENIV PROJEKT:  

Vaatlusperiood aastates  
 

Kasutatud diskontomäär  
 

 

 

 Diskonteeritud 
väärtus (puhas 
nüüdisväärtus, 
NPV), eurot 

1 Põhivara investeering 
 

2 Tulu teenivad tulud  
 
 

3 
Kulud, mis on seotud tuluteenivate 
tuludega 

 
 

4 Põhivara asenduskulud 
 
 

5 
Investeeringu jääkväärtus 
vaatlusperioodi lõpuks  

 
 

6 Investeeringuga seotud puhastulu  

 
 
 

7 

Finantseerimise puudujääk  
(investeeringu kogukulude 
diskonteeritud väärtus – puhastulu 
diskonteeritud väärtus) 
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1 

Projekti finantseerimise puudujäägi 
määr (% investeeringu kogukulude 
diskonteeritud väärtusest) 

 

2 
 
Abikõlblikud kulud, eurot 

 
 

3 

 
Toetuse määramise aluseks olevate 
abikõlblike kulude summa 
(abikõlblikud kulud x finantseerimise 
puudujäägi määr) 

 

4 
 
Toetuse määr, % 

 
 

5 

 
Toetuse suurus, eurot (toetuse 
määramise aluseks olevate 
abikõlblike kulude summa x toetuse 
määr) 

 
 

 

 Ühenduse abita 
(FRR/C) 

Ühenduse abiga 
(FRR/K) 

 
Projekti tasuvusmäär (FRR, %) 

 
 

 
 

 

* Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikega 2 ei tohi 
projektide, mis vastavad Nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli 61 lõikes 1 nimetatud tingimustele, 
abikõlblike kulude summa ületada investeeringu puhasnüüdisväärtust, millest on maha arvatud projekti 
teenitava tulu puhasnüüdisväärtus. 

* Projekti finantsanalüüsi põhimõtteid käsitleb Euroopa Komisjoni juhend 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

 

 

 
4.  PROJEKTI MÕJUD 

 

4.1 Projekti mõju teenustele juurdepääsuks teeninduspiirkonnas ja esmatasandi 
teenuste paremale kättesaadavusele ning esmatasandi tervisekeskuses toimuvate 
vastuvõttude ja visiitide arvu kasvule 

4.1.1 Tervisekeskuse teeninduspiirkond. Tervisekeskuse asukoha seotus tõmbekeskusega. 
Teenindatavate (perearstide nimistutesse kuuluvate) elanike arv 

 

4.1.2 Kuidas mõjutab projekt elanike vajadustele vastavate teenuste kättesaadavust 
piirkonnas.  Kirjeldada perearsti ja –õe teenuste vajadust teeninduspiirkonnas, muude 
esmatasandi põhiteenuste ja toetavate teenuste vajadust ning hinnates, kas antud 
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projekt on selle piirkonna jaoks vajalik (olukorra kirjeldus enne ja pärast projekti 
rakendamist, seos kavandatava investeeringuga) 

 

4.1.3 Kas projektiga luuakse võimalusi kvaliteedi parandamiseks. Milline on projekti seos 
teenuste arendamisega? Mõju teenuste paremale kättesaadavusele ja esmatasandi 
tervisekeskuses toimuvate vastuvõttude ja visiitide arvu kasvule 

 

 

4.1.4. Kirjeldada: a) kuidas tervisekeskus on seotud piirkonna teiste avalikke teenuseid 
osutavate asutustega (tervishoiu ja hoolekandealane koostöö jm),  

b) kuidas tervisekeskus on kaasatud piirkonna arengukavasse; 

  

 

4.1.5 Kirjeldada projekti mõju teenuste kvaliteedile, killustatuse vähendamisele, 
esmatasanditeenuste koondumisele tervisekeskusesse,  mitmekesisusele ja seostatusele 
esmatasandi tervisekeskuses (probleemide komplekssele lahendamisele) 

 

4.1.6. Kirjeldada juurdepääsu/ligipääsetavust tervisekeskusele (kas on igapäevane 
ühistranspordi ühendus ning mitu korda päevas  jm) 

 

4.1.7. Kirjeldada liikumispuudega isikute juurdepääsu/ligipääsetavust tervisekeskusele ja 
tervisekeskuse siseselt teenuse osutamise ruumidesse 

 

4.2 Projekti mõju osutatavate teenuste osutamise tingimuste parandamisele, teenuste 
kvaliteedi tõusule 

4.2.1 Kas projektiga luuakse võimalused teenuste kättesaadavuse tagamiseks erakorraliste 
haigestumiste korral ka väljaspool tavapärast õigusaktides nõutud tööaega? 

 

 

4.2.2. Kas projektiga luuakse võimalusi sotsiaalteenuste osutamiseks (loetleda) 
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4.3 Projekti mõju ressursikasutuse optimeerimisele 

4.3.1. Kas projektiga soodustatakse ühise taristu efektiivset ühiskasutust olemasolevate 
eriarstiabi, õendusabi või kiirabi osutajatega; sotsiaalteenuste või muude avalike teenuste 
osutajatega 

 

4.4 Projekti mõju regionaalsele arengule 

4.4.1. Kas projektiga planeeritakse teenuste kättesaadavust tervisekeskuse teises 
tegevuskohas (filiaalis), kirjeldada 

 

4.4.2. Tervisekeskuse personali arv,  prognoos.  Andmed personali kohta esitada taotluse lisana 
(lisa 1.2). Esitada taotluse lisas toodud personali vajaduse prognoosi alused (sh arvutuskäik). 

 

4.5 Projekti mõju ühtsele riigivalitsemisele ja infoühiskonna edendamisele 

4.5.1 Kirjeldada, kas projektiga rajatav tervisekeskus kuulub maakondlikku arengukavasse või 
projektile on heakskiidu andnud nii maavalitsus kui puutumuses olevad KOVid 

 

4.5.2. Kirjeldada kas projekt mõjutab tervisekeskuse IT suutlikkuse tõstmist, vähemalt 100 
Mbit/s ühenduskiirusega lairiba juurdepääsuvõrguga liitumist 

 

4.6 Projekti mõju energiasäästlikkusele 

4.6.1. Kirjeldada, kas projekt täidab energiasäästlikkuse miinimumnõudeid, projektiga 
planeeritakse energiasäästlikkuse klassi (kirjeldada) 

 

 
5 TEGEVUSTE AJAPLAAN, RISKIANALÜÜSI KOKKUVÕTE, TOETUSE TAOTLEJA 

KOGEMUSED PROJEKTIDE RAKENDAMISEL 

5.1 Millises staadiumis on projekti ettevalmistamine/rakendamine? Nimetada projekti 
elluviimiseks tehtud ettevalmistustööd (sh viited seonduvatele dokumentidele). Kirjeldada 
eellepingute sõlmimist, ulatust ( missuguses ulatuses on eellepingud planeeritud osutatavate 
teenuste osutamiseks sõlmitud)  

 

5.2 Projekti rakendamiseks vajalikud ettevalmistustööd ja projekti ettevalmistamise ajakava 
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5.3 Projekti ajakava tegevuste lõikes 

 Projekti väljundite ja tegevuse nimetus Algus  Lõpp  

1  Väljund (väljundi nimetus) 

 Projekti tegevused 

 1.1 Ettevalmistustööd     

 1.2 Projekteerimine     

 1.3 Ehitamine     

 1.4 Maa ost     

   Projekti administreerimine     
 

 

5.4 Kirjeldada taotleja projektimeeskonna kogemusi ESF või ERF projektide elluviimisest, 
muudest vahenditest rahastatud projektide elluviimisest 

 

5.5 Projekti riskianalüüsi kokkuvõte. Kirjeldada, millist riskihindamise metoodikat on kasutatud 
ning millised on peamised projekti elluviimisega seotud riskid ja riskide maandamise 
meetmed.  

 

VI LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU  

Lisa 3.1. Finantsanalüüs  

Lisa 3.2 Teenuste mahud   ja personal  

Lisa 3.3 Andmed projekti võimalike keskkonnamõjude kohta  

Lisa 3.4. Tervisekeskuse arengukava 

 

Taotleja kinnitus 

Nimi:  

Ametikoht:  

Kuupäev  

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

 



         LISA 3.1
        

Projekti finantsanalüüs 

Projekti nimi:                  

Tabel 1 Koguinvesteering - tuh eurot  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Immateriaalne põhivara                     

Maa                                         

Ehitised                                         

Masinad ja seadmed                                         

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade                                         

Ettevalmistustööd ja projektijuhtimine                                         

Põhivara investeeringud                      

Põhivara asenduskulud                     

Jääkväärtus                     

Koguinvesteeringud                     
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Tabel 2 Tegevustulud ja -kulud - tuh eurot 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Realiseerimise netokäive                                         

Muud äritulud                     

Tegevustulud kokku                     

Kaubad, toore, materjal ja teenused                     

Mitmesugused tegevuskulud                     

Personalikulud                     

Muud tegevuskulud                     

Tegevuskulud kokku                     

Ärikasum enne kulumit                     

                      

Tabel 3 Finantseerimisallikad - tuh eurot 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Erakapital                                         

Kohaliku omavalitsuse toetused                     

Riiklikud toetused                     

Struktuurifondide toetus                     

Laenud                     

Teised finantsressursid                     

Finantsressursid kokku                     

                     

Tabel 4 Projekti jätkusuutlikus - tuh eurot 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Finantsressursid kokku                     



 11

Tegevustulud kokku                     

Sissetulekud kokku                     

Tegevuskulud kokku                     

Põhivara investeeringud                     

Põhivara asenduskulud                     

Intressid                     

Laenu põhiosa tagasimakse                     

Väljaminekud kokku                     

Rahavood kokku                     

Kumulatiivne kogu rahavoog                     

                     

Tabel 5 Investeeringu tasuvuse määr - tuh eurot 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Tegevustulud kokku                     

Sissetulekud kokku                     

Tegevuskulud kokku                     

Põhivara investeeringud                      

Uuendus/asenduskulud                     

Kogu kulutused                     

Neto rahavoog                      

Investeeringu rahaline tasuvuse määr (FRR/C)  

Investeeringu rahaline nüüdispuhasväärtus 
(FNPV/C)  

                     

Tabel 6 Omakapitali tasuvuse määr - tuh eurot 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Tegevustulud kokku                     

Jääkväärtus                     

Sissetulekud kokku                     

Tegevuskulud kokku                     

Intressid                     

Laenu põhiosa tagasimakse                     

 Erakapital                     

Kokku toetused                     

Kogu kulutused                     

Neto rahavoog                      

Kapitali rahaline tasuvuse määr (FRR/K)  

Kapitali rahaline nüüdispuhasväärtus (FNPV/K)  



        LISA 3.2 

 

                                                                                         Teenuste mahud  

 

Projekti nimi:  

Esmatasandi tervishoiu kohustuslikud 
põhiteenused 

Seotud perearst 
Nimistu 
kood 

PA 
kood 

ÕE kood 

2014 2020* 

5 aastat 
pärast 
projekti 
lõppu, 
märkida 
aasta 

2030 
prognoos  

Üldarstiabiteenuste vastuvõtud koodide ja 
nimistute lõikes:         

        

Perearsti vastuvõtud 
(9001;9002;9003;9004;9016;9018;9019) 

Perearst 1 (ees ja 
perenimi) 

N0001 D00001     **  **  **  

Pereõe vastuvõtt  (9061;9063;9064;9065) 
Pereõde (ees ja perenimi)     N/M0001   **  **  **  

Pereõe vastuvõtt  (9061;9063;9064;9065) 
Pereõde (ees ja perenimi)     N/M0002   **  **  **  

Perearsti vastuvõtud 
(9001;9002;9003;9004;9016;9018;9019) 

Perearst 2 (ees ja 
perenimi) 

N0002 D00002     **  **  **  

Pereõe vastuvõtt  (9061;9063;9064;9065) 
Pereõde (ees ja perenimi)     N/M0001   **  **  **  

Pereõe vastuvõtt  (9061;9063;9064;9065) 
Pereõde (ees ja perenimi)     N/M0003   **  **  **  
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Perearstide vastuvõtud 
(9001;9002;9003;9004;9016;9018;9019) 
ESMATASANDI TERVISEKESKUSES 
(ETTK) KOKKU 

                

Pereõdede vastuvõtud 
(9061;9063;9064;9065) ETTKs KOKKU 

                

Perearsti ja pereõe nimetatud koodidega 
vastuvõtud  ETTKs KOKKU 

                

Lisaks  perearsti ja pereõe vastuvõtud 
tervisekeskuses nimetamata koodide 
lõikes KOKKU 

                

Koduõendusteenuse visiit ETTKs KOKKU                 

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt ja 
koduvisiidid ETTKs KOKKU 

                

Füsioteraapiateenuse vastuvõtt ETTKs 
KOKKU 

                

Kohustuslikud põhiteenused kokku 
ETTKs KOKKU 
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Esmatasandi 
tervishoiu teisesed 
teenused 
tervisekeskuses 
(vastuvõtud) 

2014 2020* 

5 aastat 
pärast 
projekti 
lõppu 
märkida 
aasta 

2030 
prognoos 

Hambaraviteenus         
Psühholoogilise 
nõustamise või vaimse 
tervise õe teenus 

        

Töötervishoiuteenus         
Sotsiaalnõustamise 
teenus 

        

Koolitervishoiuteenus         
 

Esmatasandi 
tervishoiu toetavad 
teenused 
tervisekeskuses 
(vastuvõtud ja 
kirjeldus) 2014 2020* 

5 aastat 
pärast 
projekti 
lõppu 
märkida 
aasta 

2030 
prognoos 

Ambulatoorne 
eriarstiabiteenus (HVA 
haigla) vastuvõtt 

        

         

Teenuste kirjeldus:         

Proteeside, 
ortopeedilise jm         
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abivahendite andmise 
teenus 

Rehabilitatsiooniteenus         

 
 
*näidata andmed projekti lõppedes; 
 
**Perearstide ja pereõdede vastuvõtu andmed projekti lõpus, 5 
aastat pärast projekti lõppu ja 2030. a prognoos näidata ETTKs 
kokku 
  
  
  
  



        LISA 3.2 

Andmed personali kohta 

Projekti nimi: 

  

Taotluse esitamisel 2020* 

5 aastat pärast 
projekti lõppu, 
märkida aasta 2030 

  
Juriidilis
e isiku 
kood 

kokku 
personali
-arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

Juriidilist
e isikute 
arv kokku 

Eellepingut
e arv (jur 
isikute 
vahel) 

Osuta
b 
teenus
t ise 

kokku 
personal
i arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

kokku 
personal
i arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

kokku 
personal
i arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

Üldarstiabi 
osutavad jur.isikud 
kokku 

                        

jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  

jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  

jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  

Ämmaemandusabi 
osutav jur. isik 

                        

jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  

Koduõendusteenu
st osutav  jur. isik 

                        

jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  

Füsioteraapiat 
osutav  jur. isik 

                        

jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  
Muud taotlusega 
seotud jur .isikud 
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jur. isiku nimi             **  **  **  **  **  **  

Jur. isikud KOKKU                         

 

 

 

 

  Taotluse esitamisel 2020* 

5 aastat pärast 
projekti lõppu, 
märkida aasta 2030 

  
juriidilis
e isiku 
nimi 

juriidilis
e isiku 
kood 

nimist
u kood 

tervishoiutöötaj
a kood 

kokku 
personaliar
v 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

kokku 
persona
li arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

kokku 
persona
li arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

kokku 
persona
li arv 

Täidetud 
ametikoht 
lepingulis
e 
koormuse 
järgi 

Nimistuga seotud 
perearstide arv 
kokku: 

                        

perearst (ees ja 
perenimi) 

  
  

        **  **  **  **  **  **  

perearst (ees ja 
perenimi) 

  
  

        **  **  **  **  **  **  

Abiarstid kokku:                         
arst (ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  
arst (ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  

Perearstide arv 
ETTK-s KOKKU 

                       

Õed kokku:                         
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õde (ees ja 
perenimi) 

            **  **  **  **  **  **  

õde (ees ja 
perenimi) 

            **  **  **  **  **  **  

Ämmaemandad 
kokku: 

                        

 (ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  
 (ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  

Füsioterapeudid 
kokku: 

                        

 (ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  
 (ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  

Koduõed kokku:                         
(ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  
(ees ja perenimi)             **  **  **  **  **  **  

Muu personal kokku 
(nimetada): 

                        

Juhataja                         
Koristaja                         

                          
                          

Personali arv 
KOKKU 
tervisekeskuses 

        
                

 

*näidatakse andmed projekti lõppedes 

** andmed projekti lõpus, 5 aastat pärast projekti lõppu ja 2030. a prognoos näidata liigiti kokku 
 

 

          

 



  LISA 3.3  

 

Projekti võimalikud keskkonnamõjud 

 

Projekti nimi:  

 

1. Mõju kaitsealadele ja kaitstavatele objektidele, kas projekti asukohas on: 

Looduskaitsealad ja objektid 

1.1. Rahvusvahelise tähtsusega märgala (Ramsari ala)   Jah  Ei 

1.2. Rahvuspark        Jah  Ei 

1.3. Looduskaitseala       Jah  Ei 

1.4. Maastikukaitseala       Jah  Ei 

1.5. Hoiuala 

1.6. s.h. Natura 2000 linnuala       Jah  Ei 

1.7. s.h Natura 2000 loodusala      Jah  Ei 

1.8. Looduskaitsealuseid objekte     Jah  Ei 

1.9. Muinsuskaitsealuseid objekte     Jah   Ei 

1.10. Ranna ja kalda piiranguvööndis     Jah   Ei 

Veekaitse objektid 

Nitraaditundlik ala       Jah   Ei 

Veehaarete sanitaarkaitseala      Jah   Ei 

Allikad         Jah   Ei 

Karstialad        Jah   Ei 

Väärtuslikud maastikud ja miljööväärtuslikud alad   Jah   Ei 

Muud teadaolevad kaitstavad objektid     Jah   Ei 

Kaitsealade ja muude piirangutega alade kohta saab informatsiooni Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti 

kodulehekülgedelt. Vajadusel saab konsulteerida keskkonnateenistuste või omavalitsuste spetsialistidega. 

Kui saadakse kõigis osades negatiivne vastus pole mõju kaitsealustele objektidele ja elupaikadele ette näha. 

Positiivse vastuse korral tuleb tegevusest antud asukohas loobuda või konsulteerida sobiva lahenduse 

leidmiseks kaitseala valitsejaga või pädeva talitusega. 
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Asukohast tulenev võimaliku mõju hinnang kaitsealadele ja kaitstavatele objektidele: 

Looduskaitse 

Kas kavandatav tegevus mõjutab kaitsealasid või kaitsealuseid liike Jah  Ei 

Kas kavandatav tegevus muudab pöördumatult maastikku  Jah  Ei 

Kultuuripärand 

Kas projekt on kooskõlas traditsioonilise maakasutuse, kultuuri- ja arhitektuuripärandi kaitse 

eesmärkidega.         Jah  Ei 

Kui kaitstavaid objekte asukohas ei ole, siis pole ka ette näha negatiivset keskkonnamõju kaitstavatele 

aladele või objektidele. Kui sellised objektid või kaitsealad asuvad projekti mõjupiirkonnas, siis tuleb 

konkreetsete nõuete ja kitsenduste saamiseks pöörduda pädevasse talitusse.  

 

2. Mõju keskkonnaseisundile 

 

Õhu saastamine: 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb saasteainete viimine välisõhku 

         Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb ebameeldiva või ärritava lõhna levik elamute või puhkealani?  

         Jah  Ei 

Kas on vajalik välisõhu saasteluba (Lisa 3)     Jah  Ei 

Millised on saasteainete heitkoguste vähendamiseks planeeritavad abinõud: 

………………………………………………………………………………………….. 

Vee seisund ja -kasutus: 

Kas kavandatav tegevus mõjutab veetarbimist tegevuse piirkonnas 

         Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevuse tulemusena paraneb joogivee vastavus nõuetele? 

         Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb heitvee ärajuhtimine  Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevusega võib kaasneda vee ülenormatiivne  

reostamine        Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb veekogu muutmine (rannajoon, tõkestamine, paisutamine, 

allalaskmine)        Jah  Ei 
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Kui kavandatav tegevus toimub nitraaditundlikul alal, veehaarete sanitaarkaitsealal, veehaarde toitealal, 

allikate või karstilehtrite, kaevude, veekogude läheduses, kas siis on tagatud nimetatud veeobjektide 

asjakohane kaitse? 

        Jah   Ei 

Siinkohal tuleb silmas pidada, et õigusaktidega pole määratud kõik keskkonnanõuded, mis on vajalikud 

veehaarde vee kvaliteedi või veekogu hea seisundi säilitamiseks või saavutamiseks. Samas kannab tootja 

veeseaduse alusel vastutust vee reostamise eest.  

 

Kas on võimalik veekogude seisundi halvenemine projekti mõjul, või takistab kavandatav tegevus hea 

seisundi saavutamist? 

        Jah   Ei 

Kas veekogude seisundit parandatakse? 

        Jah   Ei 

Kas on vajalik vee erikasutusluba (Lisa 3)     Jah  Ei 

Veekeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad abinõud: 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Loodusvarade kasutamine ja jäätmed 

 

Kas kavandatud tegevusega kaasneb energia ja kütuse kasutamise säästlikumaks muutumine?  

         Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb maastike parem hooldus  Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb jäätmete teke   Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevuse piirkonnas võib eeldada jääkreostust: 

pinnasereostust        Jah  Ei 

põhjaveereostust       Jah  Ei 

reostatud veekogusid       Jah  Ei 

Kui jah, siis kas kavandatava tegevuse piirkonnas likvideeritakse jääkreostusest tulenevad ohud  

        Jah  Ei 

Jääkreostuse kohta võib küsida andmeid Keskkonnaministeeriumi veeosakonnast või Keskkonnaametist. 

Samuti tasub uurida piirkonna tausta kohalikust omavalitsusest ja  piirkonnas pikka aega elanud inimestelt: 

kas projektialal pole olnud mürgi- või väetiseladu, vedelkütusemahuteid, sõjaväeala, puiduimmutustehast, 

prügilat või muud sarnast.  

Kas kavandatava tegevuse jaoks on tagatud veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus? 

Jah  Ei 
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Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad abinõud:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Müra, vibratsioon 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb müra või vibratsioon  Jah  Ei 

Kas häiriv müra võib jõuda elamute või puhkealadeni?   Jah  Ei 

Millised on müra ja vibratsiooni leevendamise meetmed: 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Keskkonnaohtlikud objektid ja materjalid 

Ohtlikud ained ja kemikaalid: 

Kas kavandatava tegevusega kaasneb tervisele ja keskkonnale ohtlike ainete ja kemikaalide kasutamine, 

milleks on vaja kasutus- või tegevusluba     Jah  Ei 

Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad abinõud: 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Transport 

Käsitletakse juhul kui on tegemist paljude inimeste transporti ja liikumist eeldava objektiga 

Kas kavandatav tegevuse mõju transpordinõudlusele on uuritud?   Jah  Ei 

Kas kavandatava tegevus on loonud tingimused ühistranspordiga, jalgsi, jalgrattaga ning erivajadustega 

inimeste juurdepääsuks?       Jah  Ei 

 

6. Keskkonnateadlikkuse arendamine 

Kas projekt aitab kaasa parima võimaliku tehnoloogia rakendamisele  Jah  Ei 

Kas projekti raames on kavandatud asjakohane keskkonnakoolitus  Jah  Ei 

Kas projekt toetab keskkonnajuhtimissüsteemide kasutuselevõttu   Jah  Ei 

 

7. Avalikustamine 

Kas kavandatava tegevuse poolt mõjutatavaid naabreid ning teisi huvitatud isikuid on tegevuse 

planeerimisest teavitatud ning nad on projekti kavandamisse kaasatud?     

         Jah  Ei 
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Lisa 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmatasandi tervisekeskuse arengukava 

I. SISSEJUHATUS 

1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE ALUSMATERJALID  

II. TERVISEKESKUSE ORGANISATOORNE STRUKTUUR  

2. TERVISEKESKUSE MOODUSTAVATE JURIIDILISTE ISIKUTE (ÜLDARSTIABI , ERIARSTIABI,  

JM TEENUSTE OSUTAJATE) ANDMED 

2.1. Asutuse nimi: 

2.2       Omandivorm ja omanik: 

2.3. Olemasolevad tegevusload ja tegevuskohad 

2.4. Planeeritava tervisekeskuse asukoht  

3. PLANEERITAVAD TERVISEKESKUSE TEISED TEGEVUSKOHAD  JA NENDE ASUKOHT 

4. ESMATASANDI TERVISEKESKUSSE KOONDUVATE PEREARSTI(DE) TEENINDUSPIIRKONDI 
ISELOOMUSTAVAD ANDMED 

 

4.1. Suurus 

4.2. Rahvaarv (elanike arv nimistus ja lisaks teeninduspiirkonna rahvaarv), nimetada piirkond 

4.3. Vanuseline koosseis (ravikindlustatud ja ravikindlustamata isikute osakaal) 

4.4. Asustustihedus jm rahvastikunäitajad sh rahvastiku prognoos 2030 a lähtuvalt 
Statistikaameti prognoosist 
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5. ÜLEVAADE, KAS LÄHEMA 10 A JOOKSUL ON ETTE NÄHA PEREARSTIDE LISANDUMIST 
KAVANDATAVASSE TERVISEKESKUSESSE. LISANDUMISE KORRAL ESITADA LISANDUVATE 
PEREARSTIDE ARV, NIMISTUTE SUURUSED JA TEENINDUSPIIRKONNAD. 

 

6. KAVANDATAVA TERVISEKESKUSE SEOS PEREARSTIDEGA, KES EI KOONDU 
TERVISEKESKUSESSE VASTAVAS OMAVALITSUSES VÕI MAAKONNAS. KUIDAS NÄHAKSE 
TEENUSTE JAOTUMIST? 

 

7. KAVANDATAVA TERVISEKESKUSE LIGIPÄÄSETAVUSE KIRJELDUS (TEEDEVÕRK, 
TRANSPORDIVÕIMALUSED). 

 

8. TERVISEKESKUSES OSUTATAVATE TEENUSTE JA TEENUST OSUTAVA PERSONALI KIRJELDUS 

Käesoleval ajal osutatavate teenuste ning kavandatavate esmatasandi teenuste kirjeldus 

teenusgruppide lõikes. Teenust osutava personali kirjeldus. 

 

9. OSUTATAVAD JA PLANEERITAVAD ESMATASANDI PÕHITEENUSED AASTANI 2030. 

Käesolevas punktis esitada iga alapunkti lõikes olemasolevate teenuste maht ja/või teenustega 

hõlmatud nimistute arv, kavandatavad teenused, teenuse osutamiseks vajaliku personali arv vanus 

ning personali juurdekasvu prognoos. Juhul, kui nähakse ette mõne põhiteenuse osutamist 

väljaspool tervisekeskust (teises tegevuskohas või mõne koostööpartneri poolt või juures) palun 

kirjeldada teenuse osutamise seos tervisekeskusega 

9.1. perearsti ja –õe teenused, 

9.2. koduõendusteenus, 

9.3. füsioteraapia teenus, 

9.4. ämmaemandusabi teenus, 

9.5. tugiteenused (registraator, juhtimine, majandus) 

 

10. OSUTATAVAD JA PLANEERITAVAD ESMATASANDI MUUD TEENUSED JA TOETAVAD TEENUSED AASTANI 

2030. 

Käesolevas punktis esitada iga alapunkti lõikes olemasoleva teenuse maht ja/või teenusega 

hõlmatud nimistute arv, kavandatavad teenused, teenuse osutamiseks vajaliku personali arv vanus 

ning personali juurdekasvu prognoos. Juhul, kui nähakse ette mõne põhiteenuse osutamist 

väljaspool tervisekeskust (filiaalis) palun kirjeldada teenuse osutamise seos tervisekeskusega 
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10.1. koolitervishoiu teenus  

10.2. apteegi teenus, 

10.3. töötervishoiu teenus, 

10.4. hambaravi teenus, 

10.5. sotsiaaltöötaja teenus, 

10.6. ambulatoorsed eriarstiabi teenused. 

 

11. Teave esmatasandi tervisekeskuse planeerimisel kasutatavate patsiendi käsitluse standardite 

kohta, oluliste töökorralduse viiside või planeerimismudelite kohta. 

 

III.  RUUMIDE LOEND JA RUUMIDE KASULIK PIND  

 

12. TERVISEKESKUSTE  RUUMIDE LOEND JA RUUMIDE KASULIK PIND: 

12.1. Esitatakse tervisekeskuse funktsionaalne programm: iga struktuuriüksuse lühikirjeldus, 

kaasa arvatud põhiruumide vajalik koosseis, struktuuriüksuse kasuliku pindala ligikaudne 

hinnang m2-tes. Kirjeldus võib sisaldada ka teavet mõne eraldi ruumi või seadme kohta, 

mis on oluline projekteerimise selles staadiumis meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast. 

12.2. Ruumide pindala tabel, mis sisaldab renoveeritava või ümberprofileeritava hoone puhul ka 

pindala olemasolevaid näitajaid ning planeeritavat pindala. 

12.3. Hinnanguline ehitusmaksumus (valem: planeeritav pindala x 1,6 x ehitushind). 


