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Sissejuhatus 

 

Tervis on oluline ressurss, mis väärib sihi-ja kavakindlat teadvustamist ning arendamist. Samuti 

kuulub õigus tervise kaitsele inimeste põhiõiguste hulka ning kõikidele inimestele peavad olema 

tagatud vajalikud eeldused parima võimaliku terviseseisundi saavutamiseks. Inimesel peab 

olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid. Inimeste 

tervis mõjutab nende võimet igapäevaselt toime tulla, samuti nende sotsiaalset ja majanduslikku 

panust riigi ülesehitamisel ning seega riigi üldist edu. 

 

Terviseprofiili koostamine võimaldab saada hea ülevaate Põlva valla elanike terviseseisundist ja 

seda mõjutavatest teguritest. Valla tervisprofiili koostamise aluseks on ühised väärtused, nagu 

inimestevaheline solidaarsus, võrdsed võimalused ja õiglus, juurdepääs kvaliteetsele 

tervishoiuteenusele ja kodanikuühiskonna võimestumine. 

 

Terviseprofiili üldeesmärgiks on valla elanike tervena elatud eluea pikenemine tervislike 

eluviiside propageerimise kaudu. Eraldi on arengukavas välja toodud temaatilised valdkonnad, 

mis kajastavad sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise 

arengu tagamist, tervist toetava keskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning 

tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkuse kindlustamist. 

 

Terviseprofiili üldeesmärgi täitmiseks on esitatud temaatiliste valdkondade kaupa seatud 

prioriteedid, alaeesmärgid ning võimalikud lahendused. Käesoleva terviseprofiili koostamise 

aluseks on Põlva Vallavalitsuse 24. märtsi 2015. a korraldus nr 2-3/183 "Põlva valla 

terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava koostamise algatamine". Põlva valla terviseprofiili 

põhikoostajateks on Põlva Vallavalitsuse 24. septembri 2014. a korraldusega nr 2-3/576 

moodustatud Põlva valla tervisekomisjoni liikmed, kes kaasasid andmete kogumiseks inimesi 

erinevatelt elualadelt. 

 

Tervisprofiili koostamisel keskendutakse valla elanikkonna tervisenäitajate faktiliste andmete ja 

uuringute (tervisekäitumise ja –mõjurite) kogumisele ning analüüsimisele, eesmärgiga 

kavandada tervise edendamist tegevuskavaga. 

 

Rahvastiku tervises toimuvad pidevalt muutused erinevatel põhjustel, seetõttu on tekkinud 

vajadus terviseprofiili uuendamiseks. 
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1. Terviseprofiili eesmärk ja väärtused 

 

Terviseprofiili eesmärk 

 

Põlva valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on kaardistada valla elanike tervist ja heaolu 

mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Tuua välja peamised 

tervist mõjutavad tegurid, põhjused ja vajadused (probleemid) ning pakkuda välja võimalikud 

tegevused põhjuste teadvustamiseks ja võimalused olukorra lahendamiseks. 

 

Terviseprofiili koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest ja põhimõtetest: 
● Riiklik strateegia – Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning teised valdkonnaga 

seotud dokumendid 

● Põlvamaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2013-2016 – 2013. aastal 

koostatud põhjalik maakonna andmebaas ja tegevuskava on oluline alusdokument ning 

koostöö alus 

● Sotsiaalne kaasatus – isikute, sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne osalemine oma 

kodukandi, ühiskonna elu ning keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel ja probleemide 

lahendamisel 

● Inimõigused – on igale inimesele kuuluvad kaasasündinud põhiõigused, mis põhinevad 

inimväärikusel ja mida seetõttu peetakse võõrandamatuteks. See tähendab, et neid ei saa 

kelleltki ära võtta, kuigi teatud juhtudel saab neid piirata 

● Võrdsed võimalused ja õiglus – võrdsete võimaluste loomine hariduse, eluaseme, töö ning 

tervise ja tervishoiuteenuste osas, olenemata soost, rahvusest ja sotsiaalsest positsioonist, on 

eelduseks inimeste tervise ja elukvaliteedi jätkuvale paranemisele 

● Ühine vastutus tervise eest – vastutus rahvastiku tervise eest on ühine vastutus, mis hõlmab 

ühiskonna kõiki sektoreid, organisatsioone, rühmi ja üksikisikuid ning loob aluse 

tasakaalustatud keskkonna sotsiaal- ja majanduspoliitika arenguks 
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2. Hetkeolukord 

 

Põlva valla elanike tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt 

koostatud kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis 

vajalikuks peetud indikaatorite abil. 

 

2.1. Üldandmed 

 

Põlva maakond koosneb 13 omavalitsusest. Põlva vald on maakonna omavalitsuste seas 

territooriumilt Räpina valla järel teine ning rahvaarvult 9399 elanikuga suurim omavalitsus. 

 

Põlva vald asub maakonna keskosas, piirneb põhjas Ahja vallaga, kirdes Mooste vallaga, idas 

Räpina vallaga, kagus Veriora vallaga, lõunas Laheda vallaga, edelas Kanepi vallaga, läänes 

Kõlleste vallaga, loodes Vastse-Kuuste vallaga. 

 

Põlva valda läbivad olulisemad taristud 

Põlva valda läbib Tartu-Koidula raudtee. Rong peatub Taevaskoja ja Holvandi külas ning Põlva 

linnas, kus asub raudtee- ja kaubajaam. Tallinn-Tartu-Koidula riigimaanteest (nr 61 ja nr 198) 

kulgeb 25,7 km Põlva valla territooriumil. Põlvast Tartusse on 48 km, Tartu lähedal Tõrvandis 

asub lähim lennujaam. Olulise mõjuga on Põlva-Võru, Põlva-Räpina, Põlva-Mooste, Põlva-

Valgjärve, Põlva-Kanepi riigimaanteed, mis mõjutavad soodustavalt valla arengut, 

ettevõtluskeskkonda ja elanikkonna võimalusi. Lisaks on valla arengule olulise tähtsusega hästi 

hooldatud ja aastaringselt kasutatav vallasisene teedevõrk. 

 

Valla pindala on 23 410 ha. Vallas on 27 küla ja üks vallasisene linn – Põlva linn. Rahvaarvult 

on suurimaks asustusüksuseks Põlva linn ning küladest Mammaste, Himmaste, Rosma ja Peri 

külad, kus ettevõtjad annavad tööd nii kohalikele kui ka naaberomavalitsuste elanikele. Nende 

asustusüksuste rahvaarv lähiaastatel eeldatavasti säilib. Suuremate külade arengut on mõjutanud 

külades ja Põlva linnas asuvate ettevõtete ning valda läbivate suuremate riigimaanteede lähedus. 

See omakorda soodustab valla, konkreetselt Põlva linna ja suuremate külade arengut, kuid lisab 

ka kohustusi elukeskkonna väljaarendamiseks sealhulgas ühistranspordi korraldus, 

tänavavalgustus, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem, kultuuriteenuste ning vabaaja veetmise 

võimalused. Põlva valla elanikud töötavad vallas asuvates ettevõtetes, naaberomavalitsustes ja 

samuti ka Tartus ja Võrus. 

 

Looduslikult soodne asukoht Mammaste Tervisespordikeskuse kompleksi näol (sealhulgas 

matka- ja suusarajad), Suure ja Väikese Taevaskoja lähedus ja Põlva linna ning valda läbivate 

riigimaanteede võrgustik loob võimaluse välja arendada ettevõtlus-, elu- ning 

rekreatsioonikeskkond.  

 

Põlva valla aktiivne kogukonnaelu  

Valla külaelu edendavad külaelanike poolt valitud külavanemad 20-s külas. 2011. aastal 

moodustati Põlva valla külavanemate selts. Külades on loodud 17 külaseltsi ja lisaks tegutsevad 

aktiivselt erineva suunitlusega seltsingud. Vallasiseses linnas tegutsevad aktiivselt erinevad 

spordi- ja kultuuriühendused. Külavanemate eestvedamisel ning koostöös kogukonnaga on välja 

arendatud kümneid külakeskusi ja –platse ning erinevaid spordi-, mängu- ja vabaajaveetmise 

väljakuid nii elanike panusega, kui ka erinevate projektide kaasabil.  

 

Põlva vald on soodustanud ja toetanud kaasfinantseeringuga kogukonna algatusi, eelkõige 

hariduse, kultuuriliste ja vabaaja võimaluste pakkumisel ja arendamisel. Veel enam peaks 

soodustama paikkondlike traditsioonide ja omapäraga seotud ettevõtluse tekkimist ning selle 

arendamist.  
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Vallas on mitmeid vähem asustatud kuid rikkumata loodusega piirkondi nagu Tilleorg, Ahja jõe 

ürgorg (sh Suur ja Väike Taevaskoda), Orajõe ürgorg, Valgesoo maastikukaitseala. 

 

Tabel 1. Põlva valla, Põlva maakonna ja kogu Eesti rahvaarv, pindala ja asustustihedus  

 Piirkond seisuga 01.01.2015  

Rahvaarv Pindala, km² Asustustihedus, elanikku km² kohta 

Kogu Eesti 1 313 271 43 432,31* 30,2 

Põlva maakond  27 438 2 164,77 12,7 

Põlva vald 9 399 234,10 40,1 

Põlva linn (vallasisene) 5 632 5,47 1 029,6 
*Pindala on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata 
Allikas: Statistikaamet 

 

Valla keskmine asustustihedus on 40 inimest ruutkilomeetrile ning see näitaja on Põlva 

maakonna näitajast kordades kõrgem. Asustustihedust suurendab oluliselt Põlva linn, mis on ka 

maakonna keskuseks. 

 

Põlva linn ja Põlva vald ühinesid peale kohalike omavalitsuste valimisi 26. oktoobril 2013. 

aastal. Ühinenud omavalitsuse nimeks määrati Põlva vald. 

 

Tabel 2. Põlva valla rahvaarv Statistikaameti andmetel aastatel 2010-2015 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Põlva 

linn 
6085 6055 6095 6095 5940 5880 5859 5830 5736 

9459 9399 
Põlva 

vald 
3947 3945 3928 3897 3882 3883 3660 3704 3703 

Allikas: Statistikaamet 

 

Põlva valla elanike arvu on määratletud erinevalt. Erinevused on suured võrreldes Statistikaameti 

poolt edastatavate ja Eesti rahvastikuregistri andmetega (tabel 2 ja tabel 3). Statistikaamet 

kasutab rahvaloenduse andmeid kuid vald kasutab oma igapäeva toimingutes (sündide, surmade, 

sissekirjutuste vormistamisel) Eesti rahvastikuregistrit. Rahvaarv on Põlva vallas ja linnas viie 

aastaga vähenenud. 1. jaanuari 2015. aasta seisuga on Põlva vallas rahvastikuregistri andmetel 

9908 inimest ning Statistikaameti andmetel 9399 inimest.  

 

Tabel 3. Põlva valla rahvaarv rahvastikuregistri andmetel aastatel 2010-2015 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Põlva 

linn 
6434 6424 6331 6314 6314 6296 6260 6200 6111 

10009 9908 
Põlva 

vald 
4340 4300 4224 4169 4122 4120 4079 4082 4049 

Allikas: Rahvastikuregister 

 

Edaspidi kasutatakse profiilis info analüüsimisel nii Statistikaameti andmeid kui ka 

rahvastikuregistri andmeid. Vajalike tendentside väljatoomisel rahavastiku arvu erinevus ei 

mõjuta trende. 

 



7 

 
*Põlva linn ja vald ühinesid 26.10.2013 ning peale ühinemist on andmed koondatud 

Joonis 1. Elussündide arv Põlva vallas ja linnas 2010-2014  

 

Jooniselt 1 selgub, et sündide arv Põlva vallas näitab vähenemise trendi, mis on murettekitav 

arvestades elanikkonna vähenemist. Võib oletada, et väljarändajate seas on kasvanud noorte arv, 

kes on pereplaneerimise eas.  

 

 
Joonis 2. Sündimuse üldkordaja võrdluses Põlva maakonnaga  

Allikas: Statistikaamet 

 

Sündimuse üldkordaja on alates 2010. aastast vähenenud (joonis 2) nii Põlva vallas kui 

Põlvamaal tervikuna. Põlva vallas on vähenemine olnud märkimisväärselt kiirem kui Põlvamaal. 
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Järgnevad rahvastikupüramiidid (joonis 3 ja 4) näitavad, et Põlva vallas on kõige arvukamaks 

vanusegrupiks 55−59 aastased, sarnane trend ilmneb Põlvamaa rahvastikupüramiidilt. Samas on 

murettekitav nooremate vanusegruppide (20−39 aastaste) naiste vähene arvukus võrreldes 

meestega, mis on sarnane Põlvamaa rahvastikunäitajatele. Eesti rahvastikupüramiidis esineb aga 

vastupidine olukord, 20−39 aastased moodustavad arvukaima elanike grupi ning naiste ja meeste 

erinevused peaaegu puuduvad.  

 

 
Joonis 3. Põlva valla rahvastiku vanuseline ja sooline jaotus 
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Joonis 4. Põlva maakonna rahavastiku vanuseline ja sooline jaotus 
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Surmade arv Põlva vallas on aastate lõikes olnud suhteliselt muutlik (joonis 5). Sarnane trend 

iseloomustab ka Põlva maakonda (joonis 6).  

 

 
*Põlva linna ja vald ühinesid 26. oktoobril 2013 ja peale ühinemist on andmed koondatud  

Joonis 5. Surmade arv ja sooline jaotus Põlva vallas  

 

 
Joonis 6. Surmade arv ja sooline jaotus Põlva maakonnas  

 

Suremuse üldkordaja kõverad on sarnase tendentsiga (joonis 7). Antud vahemikke vaadeldes on 

keeruline öelda, kas suremus on kasvamas või kahanemas. Peale Põlva linna näitajate 

lisandumist, on suremuse näitajaid kõikunud läbi aastate maakonna kogusurmade arvust 

madalamal tasemel ja on pigem languses. Samas Põlvamaa suremuse üldkordaja on jäänud 

samale tasemele.  
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Joonis 7. Suremuse üldkordaja Põlva vallas ja Põlva maakonnas  

Allikas: Statistikaamet 

 

Demograafiline tööturusurveindeks 
Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5−14 

aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55−64 aastased) suhe. Kui see 

on ühest suurem, siis siseneb tööturule rohkem inimesi kui sealt välja langeb. Kuna Põlva valla 

vastav näitaja on alla ühe, siis võib eeldada, et järgmisel kümnendil lahkub tööturult rohkem 

inimesi kui tööturule siseneb (tabel 4). See võib tulevikus tekitada tööjõupuuduse kasvu ning 

takistada ettevõtluse arengut piirkonnas. Samas näitab sarnast trendi ka kogu Eestit hõlmav 

tööturusurveindeks, mistõttu võib järeldada, et tegemist ei ole ainult Põlva valla ja Põlva 

maakonna probleemiga ning sellega peaks tegelema lisaks kohalikule tasandile ka riik. 

 

Tabel 4. Demograafiline tööturusurveindeks Põlva linnas ja vallas 2010–2015 

Piirkond  2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

Kogu Eesti 0,77 0,75 0,75 0,77 0,79 0,81 

Põlva maakond 0,76 0,72 0,68 0,67 0,66 0,67 

Põlva linn* 0,91 0,82 0,71 0,71 

0,73 0,74 

Põlva vald 0,77 0,80 0,80 0,78 

*Põlva linna ja vald ühinesid 26. oktoobril 2013 ja peale ühinemist on andmed koondatud 

Allikas: Statistikaamet 

 

2.1.1. Loomulik iive 

 

Loomulik iive näitab, kui palju ületab surmade arv sünde. Loomuliku iibe üldkordaja – 

elussündide ja surmajuhtude arvu vahe 1000 elaniku kohta aasta keskmiselt kokku. Loomulik 

iive on üheks rahvastiku vähenemise põhjuseks. Eestis on loomulik iive alates 2011. aastast 

negatiivne, seega rahvaarv väheneb (tabel 5).  
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Tabel 5. Põlva maakonna ja kogu Eesti loomulik iive 

  

Mehed ja naised 

Loomulik iive 

Kogu Eesti Põlva maakond 

2010 35 -111 

2011 -565 -87 

2012 -1 394 -151 

2013 -1 713 -214 

2014 -1 933 -207 

Allikas: Statistikaamet 

 

2.1.2. Rahvuslik jaotus ja ränne 

 

Põlva valla rahvastiku rahvuslikku jaotust ei ole võimalik täpselt välja tuua. Põlva valla elanikest 

enamuse moodustavad eestlased ning erinevast rahvusest inimeste vahelisest keelebarjäärist 

tingitud erimeelsused ja arusaamatused on minimaalsed. 

 

Põlva maakonnas oli 2015. aastal eestlasi 95%, muid rahvuseid 5%. 

 

2014. aastal asus Põlva valda elama 330 inimest, samal ajal lahkus 367 inimest. 

 

Siinkohal ei ole õige kasutada Põlva maakonna rahvuslikku jaotust, kuna Räpina, Mikitamäe ja 

Värska valla territooriumil elavate muukeelsete elanike osakaal on kõrgem, seoses vanausuliste 

kogukonna olemasoluga. See asjaolu võib oluliselt mõjutada maakonna statistikat. 

 

2.1.3. Tervisekäitumine ja haigestumine 

 

Põlva maakonna elanike haigestumiste statistika ja Terviseameti 2012−2014 aastate andmetele 

tuginedes (tabel 6), käsitletakse esmahaigestumisel nakkushaigustesse: 

● uute HIV-nakkuse juhud maakonniti aastatel 2000−2014  
Põlva maakonnas on registreeritud kokku 5 nakkusjuhtu. Võrdluseks võib välja tuua Võru 

maakonna, kus on 3 registreeritud nakkusjuhtu ning Tartu maakonna, kus on registreeritud 

kokku 330 nakkusjuhtu. 31.07.2015 seisuga on Eestis diagnoositud 162 HIV-nakatunud 

isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HIV nakkus diagnoositud 9 155 inimesel, sealhulgas 

AIDS 445 inimesel. 

● AIDS registreerimine maakonniti 2000−2014 
Põlva maakonnas ei ole siiani ühtegi AIDSi juhtumit registreeritud. Naabermaakonnas, 

Tartus, on sel perioodil registreeritud 3 juhtumit. 

● Sugulisel teel levivate haigusjuhtude arv (klamüüdia, süüfilis, gonorröa) Põlva 

maakonnas 2010−2014 

Kõige enam on registreeritud klamüüdia haigusjuhtusid – kokku 164. Võrreldes perioodiga 

2005−2009 on klamüüdia haigusjuhud vähenenud 104 võrra. Sugulisel teel levivatest 

nakkushaigustest on Põlva maakonnas registreeritud kõige vähem süüfilist – kokku 2 juhtu, 

gonorröad – kokku 14 juhtu. 
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Tabel 6. Esmashaigestumine nakkushaigustesse Põlvamaal haiguste ja aastate lõikes 

Nakkushaigus 2012 2013 2014 

HIV 0 0 1 

Süüfilis 0 0 1 

Gonorröa 1 2 2 

Klamüüdia 12 7 7 

Puukborrelioos 14 14 17 

Puukentsefaliit 5 3 1 

Tuberkuloos 6 3 7 

Allikas: Tervishoiuasutuste aastaaruanded 

 

Eestis on levinumaks putukate poolt levitatavaks haiguseks erinevad puuknakkused (tabel 7). 

Puukborrelioosi haigestumisi registreeriti Eestis 2014. aastal 1289 korral, puukentsefaliiti 

haigestumisi oli 83. Ohupiirkondadeks peetakse Eestis läänepoolseid maakondi ja Võru 

maakonda, kus on haigestumine keskmisest suurem. Puukentsefaliiti suremus on üldiselt väike ja 

olulist mõju suremusele ei avalda. Enamus haigetest paraneb – suremus puukentsefaliidi 

tagajärjel on 0–1,4%. Jääknähte esineb 26–46% kesknärvisüsteemi haaratusega haigust põdenud 

patsientidel. Kõige sagedasemad jääknähud on tasakaalu- ja koordinatsioonihäired, 

uinumishäired, suurenenud ärrituvus, peavalu, käitumishäired ja keskendumisraskused. 

 

Tabel 7. Haigestumus puukborrelioosi ja puukentsefaliiti Eestis ja Põlva maakonnas aastatel 

2012-2014 

 

Puuknakkus 
2012 2012 2013 2013 2014 2014 

Eesti 
Põlva 

maakond 
Eesti 

Põlva 

maakond 
Eesti 

Põlva 

maakond 

Puukborrelioos 1546 45 1132 33 1289 51 

Puukentsefaliit 178 5 114 2 83 1 

Allikas: Statistikaamet 

 

Puukborrelioosi haigestumise arv iga aastaga suureneb ning ohupiirkonnaks on kogu Eesti. 

Terviseameti andmetel on borrelioosi haigestumine hakanud oluliselt kasvama alates 2007. 

aastast, mil registreeriti 721 haigusjuhtu. 

 

Puukide vahendusel levivaid haigusi saab ennetada vaid puugihammustust vältides. Oluline on 

hoolikalt riietuda metsas liikudes ning alati kontrollida kogu nahk, et vajadusel eemaldada 

nakkust levitav puuk. Kaasajal on saadaval ka puugitõrjevahendid ehk repellendid, mis 

takistavad puugi kinnitumist. Puukentsefaliidi vastu on võimalik end kaitsta kaitsesüstimisega, 

puukborrelioosi vastu vaktsiin puudub. 

 

 

 



14 

2.2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

 

Alljärgnevalt kirjeldatakse valla elanike olukorda tööturul, nende majanduslikku toimetulekut ja 

kaasatust kogukonna ellu. 

 

Toimetulekutoetus on riigi abi isikule või perekonnale igapäevaeluga füüsiliselt või 

psühhosotsiaalselt toime tulemiseks. 

 

Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja 

jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. 

 

2.2.1. Tööturu olukord 

 

Maksumaksjad ja miinimumpalga saajad 

 

Keskmine maksumaksjate arv Põlva vallas ja linnas on toodud arvandmetena kuude lõikes 

aastatel 2010−2014 tabelis 8. 

 

Tabel 8. Maksumaksjate arv Põlva vallas ja linnas 2010-2014 kuude lõikes 

Aasta/ 

kuu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kesk-

mine 

2010 4145 4266 4234 4227 4228 4306 4229 4163 4322 4324 4330 4333 4259 

2011 4063 4115 4241 4214 4266 4308 4278 4254 4274 4299 4269 4320 4242 

2012 4119 4150 4226 4187 4225 4241 4224 4130 4199 4242 4281 4311 4000 

2013 4138 4233 4174 4215 4235 4279 4326 4175 4244 4247 4234 4270 4321 

2014 4036 4061 4066 4100 4173 4224 4210 4149 4348 4285 4312 4381 4195 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

 

Alates 2010. aastast kuni 2012. aastani maksumaksjate arv langes (tabel 8). Hüppeline tõus on 

toimunud maksumaksjate hulgas 2013. aastal kui arv tõusis 321 maksumaksja võrra, kuid 2014. 

aastal on maksumaksjate arv taas langenud. Samas on see oluliselt suurem 2012. aasta 

maksumaksjate arvust. 

 

Eelnevast tulenevalt on ajavahemikul 2010−2014 miinimumpalga saajate arv Põlva vallas 

püsinud suhteliselt stabiilsena. 

 

Miinimumpalga saajaid oli valla maksumaksjatest Maksu- ja Tolliameti andmetel järgmiselt: 

2010. aastal 911 ehk 21%  

2011. aastal 815 ehk 19%  

2012. aastal 809 ehk 20%  

2013. aastal 824 ehk 19%  

2014. aastal 849 ehk 20%  
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Keskmine brutotulu inimese kohta on olnud Põlva vallas üle 100 euro madalam kui kogu Eesti 

keskmine näitaja (joonis 8). 

 

 
Joonis 8. Keskmine brutotulu inimese kohta Põlva vallas ja kogu Eestis 2011−2014  

Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

 

Eesti ja Põlva valla keskmise brutotulu aastatel 2011−2014 on järjepidevalt kasvanud (tabel 9). 

Oluline on siinjuures märkida, et kogu Eesti brutotulu kasvas kiiremini kui Põlva valla keskmine 

brutotulu. 

 

Tabel 9. Keskmine brutotulu maksumaksja kohta Põlva vallas ja Põlva linnas 2011−2014 

Aasta/ 

kuu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keskmine 

2011 651 657 687 719 730 842 729 633 679 703 709 806 712 

2012 692 702 697 717 752 885 743 684 705 735 745 827 740 

2013 711 732 750 786 789 942 813 756 768 825 830 894 800 

2014 793 804 807 855 856 988 877 783 790 855 854 942 850 

Allikas: Maksu- ja Tolliamet 

 

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

tööealise (15−64 aastased) elaniku kohta. See on oluline eelarvepoliitika seisukohalt, sest eelarve 

tulu sõltub tööhõivest. Ülalpeetavate määr näitab, mitu mittetööeas inimest on 100 tööealise 

inimese kohta ehk mitut inimest peab ülalpidama 100 tööealist inimest. Kui ülalpeetavate määr 

on 50, tähendab see, et 100 tööealise elaniku kohta on 50 ülalpeetavat, st iga kahe tööealise 

elaniku kohta üks ülalpeetav. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. 

 

Põlva vallas on ülalpeetavate määr võrreldav kogu Eesti keskmise ülalpeetavate määraga ning 

2015. aastal on 100 elaniku kohta 53 ülalpeetavat (tabel 10). 

 

 

 

 

 

 



16 

Tabel 10. Ülalpeetavate määr aastatel 2010−2015 

Piirkond  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kogu Eesti 48,3 48,8 49,7 50,8 51,9 53,2 

Põlva maakond 54,9 55,4 55,4 55,5 55,7 56,4 

Põlva linn* 47,9 49,6 49,0 49,9 
51,9 53,2 

Põlva vald 56,3 58,3 53,8 54,0 

*Põlva linn ja vald ühinesid 26. oktoobril 2013, peale ühinemist on andmed koondatud 

Allikas: Statistikaamet 

 

2.2.2. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted 

 

Majanduslikult aktiivsete üksuste/ettevõtete all peetakse silmas äriühingute, füüsilisest isikust 

ettevõtjate, asutuste ja mittetulundusühingute kogumit, mida Statistikaamet kasutab 

majandusstatistika üldkogumina. Statistiline profiil tugineb äriregistri, mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registri, maksukohustuslaste registri ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

riikliku registri andmetel. 

 

Tabel 11. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted töötajate arvu järgi Põlva vallas ja linnas 

2010−2014 

  Kokku Vähem kui 10 

töötajat 

10-49 

töötajat 

50-249 

töötajat 

250 ja enam 

töötajat 

2010   

Põlva linn 425 389 30 4 2 

Põlva vald 246 238 6 2 0 

2011  

Põlva linn 417 378 33 4 2 

Põlva vald 252 244 6 2 0 

2012  

Põlva linn 412 374 32 4 2 

Põlva vald 254 245 7 2 0 

2013*  

Põlva vald 685 641 35 7 2 

2014*  

Põlva vald 678 638 31 7 2 

*Põlva linn ja vald ühinesid 26. oktoobril 2013, peale ühinemist on andmed koondatud 

Allikas: Statistikaamet  
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Majanduslikult aktiivsete ettevõtete ja üksuste arv Põlva vallas on vaadeldaval perioodil püsinud 

suhteliselt stabiilsena ning valdava osa neist moodustavad vähem kui 10 töötajaga ettevõtted 

(tabel 11). Suuri ehk 250 ja enama töötajaga ettevõtteid on vallas vaid 2 ning need on ka ainsad 

kogu maakonnas (tabel 12). Positiivse trendina saab välja tuua, et valda on 2013. aastal 

lisandunud üks suur ettevõte, kus on 50−249 töötajat, sarnane trend avaldub ka maakonna 

tasandil. Üldistatult võib öelda, et pooled maakonna suurettevõtetest tegutsevad Põlva valla 

territooriumil. 

 

Tabel 12. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted töötajate arvu järgi Põlva maakonnas 

 Aasta Ettevõtteid 

kokku 

250 ja enam 

töötajat 

50-249 

töötajat 

10-49 

töötajat 

Vähem kui 10 

Töötajat 

2010 1 904 2 12 73 1 817 

2011 1 931 2 13 71 1 845 

2012 1 967 2 12 75 1 878 

2013 1 991 2 16 70 1 903 

2014 2 038 2 15 67 1 954 

Allikas: Statistikaamet 

 

Tabelis 13 on välja toodud kõik seisuga 04.02.2016 Äriregistris registreeritud ettevõtted (kokku 

734, sh aktsiaseltsid, osaühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad) ja mittetulundusühingud (kokku 

183) sõltumata nende majanduslikust aktiivsusest. Lisaks tegutsevad vallas mitmed seltsingud, 

mis on äriregistris registreerimata. 

 

Tabel 13. Registreeritud Põlva valla ettevõtjad ja mittetulundusühingud 

Jrk 

nr 
Asulad 

Aktsia- 

seltsid 

Osa- 

ühingud 
FIE-d MTÜ-d 

Usaldus- 

ühingud 

Täis- 

ühingud 
1. Põlva linn 6 294 120 148 3 1 
2. Aarna küla  5 7 6 1  
3. Adiste küla  8 5    
4. Andre küla  4 3    
5. Eoste küla  4 6 1   
6. Himmaste küla  18 6 5   
7. Holvandi küla  4 3 3   
8. Kiuma küla  3 7    
9. Kähri küla  4 1 1   
10. Lutsu küla  4 2 1   
11. Mammaste küla  40 6 2 1  
12. Meemaste küla  3 1    
13. Metste küla  7 4 1   
14. Miiaste küla  3     
15. Nooritsmetsa 

küla 
 4     

16. Orajõe küla  3 8 1   
17. Partsi küla  5 2    
18. Peri küla 1 25 5 3   
19. Puskaru küla  1     
20. Puuri küla  12 3 2   
21. Rosma küla  22 9 3   
22. Soesaare küla  3 3    
23. Taevaskoja küla  9 3 2   
24. Tromsi küla  1 2    
25. Tännassilma 

küla 
 11 9 1   
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26. Uibujärve küla   1 2   
27. Valgesoo küla  1 1    
28. Vanaküla küla  4 2    

 KOKKU 7 502 219 183 5 1 

Allikas: Äriregister 

 

Põlva maakonna ettevõtjad tegutsevad põllumajanduse, metsa- ja puidutöötlemise, turismi, 

trükitööstuse, teeninduse, ehituse, kaubanduse kui ka toiduainetetööstuse valdkonnas. Põlva 

valda registreeritud suurimateks ettevõtjateks töötajate arvu poolest on Põlva Tarbijate Ühistu, 

AS Takeda Pharma, Peri Põllumajanduslik Osaühing, Põlva Agro OÜ, Liimpuit AS, Peetri Puit 

OÜ, OÜ Zeigeri Veod, Mammaste Metall OÜ. 

 

2.2.3. Töötus 

 

Töötus on üks olulisematest vaimse tervise riskidest, mis on seotud suurenenud riskikäitumisega. 

Omavalitsusel on võimalus planeerida ja käivitada projekte ning erinevaid meetmeid töötusega 

kaasnevate sotsiaalsete- ja terviseriskide maandamiseks. 

 

Tabel 14. Aastakeskmine registreeritud töötute arv Põlva vallas 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Põlva linn 404 240 190 182 

290 269 Põlva vald 235 176 151 165 

Kokku 639 416 341 347 

Allikas: Töötukassa  

 

Registreeritud töötu on inimene, kes ei tööta, on arvele võetud Eesti Töötukassas ja otsib tööd 

ning on valmis kohe tööle asuma. 

 

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus. 

 

Seoses majandustingimuste paranemisega on töötuse määr 2010−2014 pidevalt kahanenud. 

2013. aastal oli küll töötute arvu kasv, kuid 2014. aastal on taas näha vähenemist (tabel 14).  

 

Jooniselt 9 selgub, et Põlva valla töötuse määr on tööealisest elanikkonnast oluliselt madalam 

võrreldes kogu Eestiga ning on madalam ka maakondlikust näitajast. Võimalikuks põhjenduseks 

võib olla Põlva vallas asuv maakonnakeskus Põlva linn. Enamus töökohti on koondunud just 

maakonna keskuste lähedusse. Põlva valla töötuse määr on vaadeldavatel aastatel stabiilselt 

kahanenud. Eriti järsk langus on toimunud aastal 2011, võrreldes aastaga 2010. Teistel aastatel 

on langus jäänud tagasihoidlikumaks. Jätkuv töötuse määra vähenemine võib viidata ka 

paranenud ettevõtluskeskkonnale. 
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Joonis 9. Tööealise elanikkonna töötuse määr Põlva vallas, Põlva maakonnas ja kogu Eestis 

aastatel 2010-2014  

Allikas: Statistikaamet 

 

2.2.4. Sotsiaalne kaitse 

 

Eesti Haigekassa andmebaasist ja rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal oli Põlva vallas 

elavatest isikutest ravikindlustusega kaetud ca 92% inimestest (joonis 10). Ravikindlustatute arv 

on jäänud viimase paari aasta lõikes samale tasemele (tabel 15). 

 

 
Joonis 10. Ravikindlustusega kaetute osakaal Põlva vallas ja kogu Eestis  

Allikas: Rahvatikuregister, Eesti Haigekassa ja Statistikaamet  

 

Tabel 15. Ravikindlustusega kaetud isikud 2010−2015 

 

Põlva vald 

31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 30.06.15 

9811 9635 9472 9056 9187 9064 

Allikas: Eesti Haigekassa 
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Põlva valla elanikud kuuluvad valdavalt Põlva Perearstikeskuses, asukohaga Põlva linn, 

tegutsevate perearstide nimistusse. Perearste on seitse ja nende nimistu täituvus on 2015. aasta 

seisuga järgmine: Ljubov Kurusk 1909, Taimi Laur 1428, Anu Mõtsar 1932, Hepp Nigol 1879, 

Kersti Pelisaar 1739, Mare Torn 1923 ja Karin Ulst 1454. 

 

Riikliku statistikat puudega inimeste kohta kohalike omavalitsuste lõikes ei peeta. Maksu- ja 

Tolliameti andmetel oli 2014. aasta novembri seisuga Põlva vallas 2096 puudega inimest, sh 144 

puudega last. Seega on puudega inimeste osakaal valla elanikest 21%. Põlva maakonna samad 

näitajad on 7046 ehk 25% elanikest. 

 

Vald maksab puudega inimestele ja vähekindlustatud peredele toetusi ning võimaldab erinevaid 

teenuseid. Invatransport on transporditeenus, mis pakub võimalust kasutada transporti puudega 

isikul, kellel on puudest tingitud takistus, tava- või ühissõiduki kasutamisega. Lisaks on võimalik 

puudega inimesel taotleda igapäevaelu toetamise teenust, isikliku abistaja teenust, tugiisiku 

teenust ja koduteenust. 

 

Ravitoetust määratakse retseptravimite, haigla visiidi- ja voodipäevatasu, prillide soetamise ja 

invatehniliste abivahendite rentimise või soetamise kulude hüvitamiseks. Puudega lastele on 

võimaldatud tugiteenused. Puudega laste vanematele korraldatakse regulaarselt info- ja 

perepäevi. Põlva vallas pakub lapsehoiuteenust Põlva Roosi Kool. 

 

Hooldajatele makstakse hooldajatoetust. Seisuga 31.07.2015 on hooldajad määratud 156le 

täiskasvanud inimesele. Hooldajatoetuste summad on diferentseeritud sõltuvalt hooldatava 

hooldusvajadusest ja makstava hooldajatoetuse suurus on vahemikus 28−70 eurot. 

Mittetöötavate hooldajate eest maksab Põlva vald sotsiaalkindlustusmaksu, mis on 105,60 eurot 

kuus, sõltumata hooldajatoetuseks makstava summa suurusest. 2015. aastast on puudega isiku 

hooldajatel võimalus end töötukassas arvele võtta ja ühtlasi omada ravikindlustust läbi 

töötukassa. Isikud, kes igapäevaeluga toime ei tule ning kellel puuduvad omaksed või omaksed 

ei suuda erinevatel põhjustel tagada hooldust kodus, paigutatakse ööpäevaringsele hooldusele 

(hooldekodusse). Hoolekandeteenuse eest maksmise toetus määratakse teenust vajavale isikule, 

kellel puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud või, kes oma tervisliku seisundi ja/või 

vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised ülalpidamiskohustust täitma. Põlva vallal on oma 

hooldekodu. 31. 07.2015 seisuga on hooldekodus 38 klienti, neist 34 on Põlva valla elanikud. 

Eestkoste on 31.07.2015 seisuga seatud 16-le inimesele, kellest 10 on täiskasvanud ja 6 lapsed. 

Lisaks on perekonnas hooldamisel 3 last ja asenduskodu teenusel 4 last. 

 

2.2.5. Sotsiaaltoetused ja teenused 

 

Sotsiaaltoetused jagatakse kahte gruppi: riiklikud toetused ja kohaliku omavalitsuse eelarvest 

makstavad toetused. Riiklikud toetused, mille määramist ja maksmist korraldab vallavalitsus, on 

toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus. 

 

Toimetulekutoetus 

Toimetulekutoetus on riiklik sotsiaaltoetus, mida on õigus saada puudust kannataval üksi elaval 

isikul või perekonnal. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks. 

Toimetuleku piirmäär 2015. aastal oli 90 eurot. Toetuse vahendid on sihtotstarbelised ja 

eraldatakse kohalikele omavalitsustele Vabariigi Valitsuse poolt. Toimetulekutoetust on 

Statistikaameti andmetel 2014. aastal määratud 223-le perele, kogusummas 182 410 eurot. 

Kõikidest toetust taotlenud peredest 40% on lastega pered. Põlva linn ja vald ühinesid 26. 

oktoobril 2013. aastal ja alates 2014. aastast on näitajad juba koondatud. 
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Joonis 11. Toimetulekutoetuse maksmine elaniku kohta Põlva linn, Põlva vald ja kogu Eesti 

2010-2014 (Allikas: Statistikaamet) 

 

 
Joonis 12. Sotsiaaltoetuste maksmine ühe elaniku kohta Põlva vallas 2010-2014  

Allikas: Põlva Vallavalitsus 

 

Sotsiaalteenuseid osutatakse ja sotsiaaltoetust määratakse vallvolikogu poolt kehtestatud 

sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel. 

 

Põlva vallas makstavad sotsiaaltoetused jagunevad kaheks:  
 sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi 

astuja toetus, toitlustustoetus, haigla voodipäeva ja eriarsti visiiditasu toetus, jõulutoetus) 

 sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused (koolitoetus, laste- ja noortelaagri toetus, täiendav 

toidusoodustus, ravitoetus, hoolekandeasutuse teenuse eest maksmise toetus, küttetoetus, 

õppetoetus, huvihariduse toetus, vältimatu toetus, ühekordne toetus) 
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Lisaks toetustele osutatakse vallas järgmisi sotsiaalteenuseid: 
 Sotsiaalnõustamine – on isikule vajaliku teabe andmine tema sotsiaalsetest õigustest ja 

seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning isiku abistamine konkreetsete sotsiaalsete 

probleemide lahendamisel, et soodustada igapäevaeluga toimetulekut 

 Psühholoogiline nõustamine – aitab inimesel paremini aru saada iseendast, oma võimetest 

ja situatsioonidest, et analüüsida ja lahendusi otsida isiklikus elus tekkinud kriisidele ja 

probleemidele. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on edendada inimese iseseisvust, 

toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele 

 Võlanõustamisteenus – majanduslik-juriidilise iseloomuga sotsiaalteenus, mille eesmärgiks 

on ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle likvideerimine, toimetulekuvõime 

tugevdamise kaudu uute võlgade vältimine ning võlaprobleemidega seonduvate muude 

probleemide lahendamine koostöös teiste organisatsioonidega. Eesmärk on teadvustada 

võlgnikule ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi, õpetada võlgnikku tulevikus uut 

võlgnevust vältima ning säilitama tasakaalu tulude ja kulude vahel 

 Eluasemeteenus – ajutise eluruumi võimaldamine kriisiolukorda sattunud isikutele. Põlva 

vallal on 45 sotsiaaleluruumi, mida üüritakse ja antakse ajutiseks kasutamiseks isikutele või 

perekonnale, kes ei ole ise võimelised endale ja perekonnale eluaset tagama 

 Turvatoa teenus – eesmärgiks on tagada sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud inimestele 

ajutine majutus (nt eluaseme kaotus, perevägivald, õnnetusjuhtum) 

Teenust osutavad: AS Põlva Haigla – Põlva valla lastele vanuses kuni 18 eluaastat, kes on 

vanemliku hoolitsuseta, ohtu sattunud või tabatud hulkurluselt ja Põlva Perekeskus – kus on 

turvatoa teenus täisealisele Põlva valla elanikule, kes vajab ajutist (kuni nädal) elukohta 

 Invatransport – on transporditeenus, mis pakub võimalust kasutada transporti liikumis-, 

nägemis- ja/või vaimupuudega isikul, kellel on puudest tingitud takistus, tava- või 

ühissõiduki kasutamisel. Põlva vald rahastab osaliselt teenust sügava liikumispuudega, 

progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikutele ja/või sügava 

nägemispuudega isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald 

 Igapäevaelu toetamise teenus – osutatakse Põlva Päevakeskuses psüühiliste erivajadustega 

isikutele. Teenust osutab Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda. Igapäevaelu toetamise teenuse 

eesmärk on juhendamise ning vaba aja sisustamise abil arendada teenuse saaja oskusi 

igapäevaeluga paremaks toimetulemiseks 

 Isikliku abistaja teenus – on puudega inimese iseseisvuse ja osalemise suurendamine 

kõikides eluvaldkondades. Isikliku abistaja teenust osutatakse Põlva valla elanikele, kellel on 

sügav liikumis- või nägemispuue ning kes vajavad kõrvalist abi eneseteeninduses ja 

igapäevaelu toimingutes 

 Tugiisiku teenus – on isiku või pere nõustamine või juhendamine tema igapäevases 

elukeskkonnas vastava ettevalmistusega isiku poolt. Tugiisikuteenust osutatakse lapsele või 

lastega peredele ja raske ja sügava puudega inimestele, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase 

eluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga. 

 Eluruumi kohandamise teenus – eesmärgiks on tagada sügava liikumispuudega isikutele 

võimalikult iseseisev liikumine eluruumis eluaseme kohandamise teel. Eluruumi 

kohandamiseks kuluva summa kaasfinantseerimise otsustab vallavalitsus juhtumipõhiselt 

 Sauna ja ujula teenus – osutatakse soodustingimustel Põlva valla mittetöötavatele raske ja 

sügava puudega inimestele ning vanaduspensionäridele alates 65. eluaastast 

 Koduteenused – on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad 

harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenust saavad rahvastikuregistri andmetel 

Põlva vallas elavad eakad ja puudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga 

toimetulekul. Teenust osutab Põlva Päevakeskus 

 Lapsehoiuteenus – raske ja sügava puudega lapsele on lapse seadusliku esindaja või 

perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab 

nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse 

osutaja. Teenuse osutamist rahastatakse riiklikult. Põlva vallas osutavad puudega lapse 

lapsehoiuteenust SA Eesti Agrenska Fond, Otepää Ravikeskus OÜ, MTÜ Põlvamaa 



23 

Lastekaitse Ühing ja Põlva Roosi Kool perioodil, lapsele, kellele ei osutata teisi 

sotsiaalteenuseid 

 Hooldamine hoolekandeasutustes – Põlva vallal on hooldekodu, kus pakutakse teenust 

Põlva valla elanikele, vabade kohtade olemasolul ka teiste omavalitsuste elanikele. 

Hooldekodus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine. 

Lisaks ostab vald teenust ka teiste omavalitsuste hoolekandeasutustelt, et tagada hooldust 

vajavatele isikutele nende erivajadusest tulenevalt sobiv hoolekandeteenus 

 Asenduskoduteenus – asendushooldusele suunatakse vanemliku hoolitsuseta laps, kui lapse 

vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud, kui vanematelt on ära võetud 

vanemlikud õigused või kui vanemad viibivad kinnipidamiskohas. Asenduskodu teenust 

ostab Tilsi Lastekodu 

 

2.2.6. Kogukonna tegevuse toetamine ja tunnustamine 

 

Põlva vald motiveerib ja tunnustab igal aastal valla elu edendajaid ning kultuurialavaldkonnas 

tegutsejaid. Suurimaks tunnustuseks on tunnustusavalduste aukodanik ja "Aasta Tegu" andmine 

alates 2004. aastast. Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena 

aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla 

arengut ja tuntust. Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega 

ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul. 

Lisaks tunnustatakse igal aastal füüsilisi või juriidilisi isikuid või teisi ühendusi väljapaistva 

tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.  

 

Tunnustust väärivaid kodanike tegusid ja valla tegevusi kajastatakse Põlva valla infolehes "Põlva 

Teataja", mis ilmub kord kuus ja saadetakse tasuta igasse valla majapidamisse, asutusse ja 

ettevõttesse. 

 

Põlva vallas on 01.12.2015 seisuga 12 seltsingut (vormistatud aga äriregistris registreerimata 

seltsing):  

● Seltsing "Vesipapp" Taevaskoja külas, põhitegevus käsitöö ja küla ühisüritused 

● Seltsing "MANNI" Miiaste külas, põhitegevus käsitöö 

● Seltsing "Nobedad Näpud" Himmaste külas, põhitegevus käsitöö 

● Seltsing "Virmalise" Vanakülas, käsitöö ja küla ühisüritused 

● Seltsing "Salimah" Rosma külas, orientaaltants 

● Seltsing "Taevaskojalased" Taevaskoja külas, terviseliikumine, ühisüritused 

● Seltsing "Vivace" Põlva linnas, laulmine 

● Seltsing "Põlva Linna Harrastusteater" Põlva linnas, harrastusnäitlemine 

● Seltsing "Põlva memmed" Põlva linnas, rahvatants 

● Seltsing "Tantsurõõm" Põlva linnas, rahvatants 

● Seltsing "Rukkilill" Tännassilma külas, põhitegevus käsitöö 

● Seltsing "Põlva Käsitööklubi" Põlva linnas, käsitöö 

 

Viimase kümnekonna aasta jooksul on kogukonna eestvedamisel loodud vallas mitmeid seltse ja 

mittetulundusühinguid, kes aitavad kaasa küla ja oma kogukonna seltsielu elavdamisele ja 

koostegevusele, kogukonna ajaloo jäädvustamisele ja kultuuripärandi hoidmisele, heakorratööde 

tegemisele jne. Külavanemad, seltsid ja MTÜ-d korraldavad kohalikke kultuuri- ja 

spordisündmusi, talguid, näitusi ning otsivad võimalusi kogukonna edasiseks arendamiseks. 

Põlva vald toetab erinevaid valdkondi, sealhulgas toetatakse igal aastal kultuuriühingute 

tegevusi. 

 

Põlva vallas on 27 küla. Seisuga 01.10.2015 on 20 küla poolt valitud 17 külavanemat järgmistes 

külades: Taevaskoja, Rosma, Aarna, Kiuma, Holvandi ja Vanaküla, Mammaste, Mammaste 

külaosas Hatikul, Lutsu, Eoste ja Valgesoo, Himmaste, Nooritsmetsa, Adiste, Kähri ja 
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Tännassilma, Andre, Orajõe, Partsi ja Uibujärve, Peri. Põlva vald eraldab küla arendusprojektide 

toetamiseks kokku 18 000 eurot aastas. 

 

Tabel 16. Põlva valla raamatukogude lugejad, laenutused ja külastused 

Raamatu- 

kogud 
Peri Kiuma Vanaküla Taevaskoja Himmaste 

Põlva Kesk-

raamatukogu 
Lugejaid 294 187 198 215 465 3082 
sh lapsi 61 34 33 31 103 886 

Laenutusi 9828 3849 4727 5655 23 109 95 670 
sh  apsi 1206 295 674 531 2193 14 326 

Külastusi 7100 1495 2438 3050 8741 58 226 
sh lapsi 3327 241 584 610 3258 15 338 

Allikas: Põlva Vallavalitsus 

 

Põlva vallas on üks raamatukogu – Põlva Keskraamatukogu, mille koosseisu kuuluvad viis 

haruraamatukogu külades – Himmastes, Kiumas, Taevaskojas, Peril ja Vanakülas. 

Haruraamatukogudega samades hoonetes asuvad ka külakeskuse ruumid, mis on küla inimestele 

kokkusaamise ja ühistegevuse asukohtadeks. Raamatuid laenutatakse lisaks ka teistes külade 

keskustes. Raamatukogu juhid aitavad kohalikel MTÜdel ja seltsingutel paikkonna kultuuri- ja 

külaelu arendada. Põlva linnas asuv keskraamatukogu ja Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus on 

ühistegevuse keskusteks. 

 

2.3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

 

Põlva valla prioriteet on pakkuda haridust, mis on kättesaadav, kvaliteetne ning õppija ja 

ühiskonna vajadusi arvestav. Eesmärgiks on korrastada haridusasutuste võrgustik. 

 

Üldhariduskoolidest on Põlva vallas neli munitsipaalkooli, sealhulgas põhiharidust andev Põlva 

Roosi Kool, mis on mõeldud mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega õpilaste jaoks. Vallas 

tegutseb ka erakool Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal 

 

● Põlva Ühisgümnaasium – 2015/2016 õppeaastal õpib Põlva Ühisgümnaasiumis 625 õpilast, 

õppetöö toimub neljal õppesuunal: reaalainete-, loodusainete-, sotsiaalainete- ja 

sisekaitsesuunal 

● Põlva Põhikool – 2015/2016 õppeaastal õpib Põlva Põhikoolis 163 õpilast  

● Mammaste Lasteaed ja Kool – 2015/2016 õppeaastal õpib koolis 246 õpilast I-II 

kooliastmel 

● Põlva Roosi Kool – on lasteaed-põhikool, kus õpib 10 mõõduka, raske ja sügava 

intellektipuudega õpilast 

● Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal (lasteaed-põhikool) – Kool pakub 

waldorfpedagoogikal põhinevat alternatiivharidust Kagu-Eestis. 2015/2016 õppeaastal õpib 

koolis 91 õpilast 

 

Põlva vallas on kolm munitsipaallasteasutust, lisaks lasteaia rühm Põlva Roosi Koolis, 

erivajadustega lastele ning eralasteaias Johannese Koolis ja Lasteaias lasteaiarühmad. 

 

● Lasteaed Lepatriinu - töötab 9 rühma, laste arv 171 

● Lasteaed Mesimumm - töötab 8 rühma, laste arv 136 

● Mammaste Lasteaed ja Kool - töötab 10 rühma, laste arv 191 

● Põlva Roosi Kool - töötab 1 lasteaiarühm, laste arv 4  

● Johannese Lasteaed ja Kool Rosmal - töötab rühma, laste arv 35  
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Tabel 17. Mujalt käivate õpilaste arv Põlva valla üldhariduskoolides 2015/2016 õppeaastal 

Kool Õpilaste arv Protsent 

Põlva Ühisgümnaasiumis 92 mis on 14% õpilaste arvust 

Põlva Põhikoolis 7 mis on 4% õpilaste arvust 

Põlva Roosi koolis 

(erivajadustega laste kool) 
8 

mis on 42% õpilaste arvust 

Mammaste Lasteaed ja Kool 10 mis on 4% õpilaste arvust 

Kokku  117 õpilast  

Allikas: Põlva Vallavalitsuse finantsosakond 

 

Põlva valla üldhariduskoolides õppis 2015/2016 õppeaastal teistest omavalitsustest 117 õpilast 

(tabel 18) ning Põlva valla lastest õppis samal õppeaastal mujal 151 õpilast. 

 

Koolikohustuse täitmise tagamiseks on moodustatud "Koolikohustuskomisjon". Komisjoni 

ülesandeks on: 

 koolikohustuse täitmisega seotud küsimuste lahendamisele kaasaaitamine 

 koolikohustusliku lapse ja tema vanema nõustamine 

 koostöös kooliga põhjuseta puudujate üle kontrolli teostamine 

 koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes meetmete rakendamiseks ettepanekute tegemine 

 õpilase kohta tehtud otsuse edastamine komisjoni protokolli väljavõttena õpilase koolile 

 

2.3.1. Noorte süüteod Põlva vallas aastatel 2011−2015 

 

Avaliku korra rikkumiste arv aastas näitab noorte poolt toime pandud rikkumisi, mis 

võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja sekkumisi ning planeerida toimivaid ennetustegevusi. 

Kajastatud on alaealiste komisjoni andmed, kes arutab alaealiste poolt toime pandud 

õiguserikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks, 

samuti koordineerib maakonnas alaealistega tehtavat kuriteoennetust. 

 

Alaealiste komisjoni jõudnud õpilaste kohta on toodud järgmised andmed: 
01.01.2015. a seisuga on Põlva valla lastest alaealiste komisjonis arvel 49 alaealist. 

 

Alaealiste komisjonis on arutatud alaealiste õigusrikkumisi alljärgnevalt: 

2012. aastal 30 alaealise õigusrikkumisi, neist esmaseid 11 ja korduvaid 19 

2013. aastal 10 alaealise õigusrikkumisi, neist esmaseid 6 ja korduvaid 4 

2014. aastal 21 alaealise õigusrikkumisi, neist esmaseid 11 ja korduvaid 10 

08.09.2015 13 alaealise õigusrikkumisi, neist esmaseid 8 ja korduvaid 5 

 

Põlva vallas oli alaealiste arvust (7−17 aastased) komisjonis arvel: 

2012. aastal – 1,6 % alaealistest 

2013. aastal – 0,5 % alaealistest 

2014. aastal – 1,1 % alaealistest 

Allikas: Põlva Maavalitsuse alaealiste komisjon 

 

Üldjuhul on noorte süüteod esmajuhud aga korduvjuhtude osakaal on tõusmas. Enamus 

süütegusid pannakse toime vanuses 11−15 aastat. Nooremate süütegude toimepanijate osakaal on 

väike. Alaealiste komisjoni on lapsed kutsutud eelkõige suitsetamise ja alkoholi tarbimise tõttu 

ning võõra vara rikkumise eest. Mõnel korral on olnud tegemist ka vargustega, koolikohustuse 

mittetäitmisega, liikluseeskirjade rikkumisega ja koolikiusamisega. Karistuseks on piisanud 

hoiatusest või on karistuseks määratud ühiskondlikult kasulik töö ja nõustamisele suunamine. 

Aastatel 2012 2014 on olnud mõned üksikud juhtumid, kus alaealiste komisjon on taotlenud 

kohtult luba mõjutusvahendina kohaldada erikooli suunamist. 
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2.3.2. Riigi ja valla soodustused 

 

Üldhariduskoolide ja lasteaedade toitlustustoetus 
Kõigile põhikooli õpilastele on koolilõuna tasuta. Alates 01.01.2015 makstakse ka Põlva valla 

haldusterritooriumil asuvas gümnaasiumis õppivatele õpilastele toitlustustoetust (tasuta 

koolilõuna), sõltumata õpilase rahvastikuregistrijärgsest elukohast. Kõik Põlva valla 

haldusterritooriumil asuvad koolid osalevad tasuta piima ning puu- ja köögivilja programmis. 

 

Lasteaedade toidupäeva maksumusest kompenseerib Põlva vald 0,45 eurot ühe toidupäeva kohta 

kõigile lastele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Põlva vallas ja käivad Põlva valla 

haldusterritooriumil asuvas lasteaias. 

 

Ujumine 
Põlva valla üldhariduskoolid ja koolieelsed lasteasutused osalevad ujumisõpetuse programmis. 

Ujumise algõpetuse programm I ja II kooliastmele on määratud vastavalt Vabariigi Valitsuse 

tegevusprogrammile aastateks 2011−2015. 

 

Tugisüsteemid 
Põlva valla munitsipaalkoolid pakuvad I−II kooliastme õpilastele võimalust osaleda 

pikapäevarühma tegevustes, kus on lisaks õppetegevusele tagatud ka täiendav toitlustus. 

 

Põlva Ühisgümnaasiumis on tugispetsialistidena ametis logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog 

ja psühholoog. Põlva Põhikoolis on olemas sotsiaalpedagoog ning Mammaste Lasteaed ja Koolis 

logopeed ja sotsiaalpedagoog. Puuduoleva teenuse tagamiseks on koolidel võimalik pöörduda 

Põlvamaa Rajaleidja Keskuse poole. 

 

Toetused 
Põlva vald maksab oma haldusterritooriumil asuva kooli esimesse klassi õppima asuvale lapsele 

esimesse klassi astuja toetust. Valla kaasabil võimaldatakse vähekindlustatud perede lastele 

osavõttu suvistest lastelaagritest. Alates 2007. aastast on piirkondlike malevarühmade asemel 

tööle rakendunud linnarühmad, kus saavad tööd aktiivsed noored alates 13. eluaastast.  

 

Koolibuss 
Põlva valla õpilastel on võimalik koolis käia koolibussiga. Koolibuss väljub koolipäevadel 6:50 

ning selle marsruut hõlmab enamikke Põlva valla külasid. 

 

2.4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse valla elanike võimalusi tegeleda huvitegevuse ja spordiga, 

antakse ülevaade tervist mõjutavatest keskkonnatingimustest ja elanike riskikäitumisest. 

 

2.4.1. Tervislike eluviiside propageerimine 

 

Põlva valla koolid ja lasteaiad on liitunud üle-eestilise tervist edendavate koolide ja lasteaedade 

võrgustikuga. Tervise Arengu Instituudi andmetel on Tervist Edendavate Koolide (TEK) 

liikumise keskseks mõtteks koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt 

selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel oleks meeldiv ja hea koolis õppida või 

töötada ning kus toimuks koordineeritud, järjepidev ja eesmärgistatud tegevus. Põlva valla 

üldhariduskoolid on TEK liikmed alates 2001/2002 õppeaastast.  

 

Tervist Edendava Lasteaia (TEL) eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada 

tema igakülgset arengut. TEL ülesandeks on luua eeldused ja tingimused, mis toetaksid laste ja 

personali heaolu ning tervist. Tervisedendus lasteaias on seotud kõikide lasteaia tegevustega ning 
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põhivaldkondadega, on planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub hindamiste põhjal 

selgunud arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas. Põlva valla lasteaiad on 

TEL liikmed alates 2001. aastast. 

 

Võrgustikuga Tervist Edendavad Töökohad (TET) on liitunud Eesti Post AS, Selver AS, Maksu- 

ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, SEB Pank AS, Swedbank AS, Tööinspektsioon, 

Maanteeamet, Go Group AS, Eesti Telekom AS. 2015. aastal liitus TET võrgustikuga ka Põlva 

Vallavalitsus. 

 

Põlva Maakonnas asub kaks Tervist Edendavat Haiglat (TEH) – AS Räpina Haigla ja 100% 

Põlva valla osalusega tegutsev AS Põlva Haigla. 

 

1.10.2015 seisuga õpib Põlva valla huvikoolides ligikaudu 541 õpilast. Põlva Spordikoolis 306 

õpilast, Põlva Muusikakoolis 133 õpilast ja Põlva Kunstikoolis 102 õpilast.  

 

Põlva vald levitab tervisealast informatsiooni eelkõige valla infolehe, allasutuste (sh koolid ja 

lasteaed) ja sportlike ühisürituste kaudu. Koostöös maakonna ja valla klubidega ning 

allasutustega korraldatakse tervisepäevi ja tervise alaseid loenguid.  

 

Tervisliku eluviisi toetamiseks korraldatakse erinevaid üritusi nii valla keskuses kui ka 

külades. 
● Traditsioonilised terviseüritused (nt kepikõnd, südamekõnd, lastejooks, tund tervisele) 

● Põlva Haigla ennetus- ja infopäevad, lisaks üle-eestilistes ennetusprojektides osalemine 

● Peri Noorteklubi ja Põlva Avatud Noortekeskuse eestvedamisel on noortele aastaringselt 

korraldatud erinevaid õppepäevi ning kaasatud aktiivselt vaba aega veetma 

● Erinevad külade vahelised spordipäevad ning spordivõistlused erinevatele sihtgruppidele 

(tali- ja suvemängud, külade vahelised võrkpalli võistlused) 

● Lasteaedades ja koolides (sh lastevanematele) korraldatakse tervise teadlikkust suurendavaid 

õppe- ja teabepäevi 

● Seltsingud, klubid ja MTÜd koostöös korraldavad ja tähistavad linnas ning erinevates 

külades traditsioonilisi ühisüritusi (vastlapäev, jaanipäev), spordipäevi, õppereise, 

õppeloenguid, infopäevi ning matku ja kohtumisõhtuid 

● Põlva valla toetusel on aktiivsed eakad olnud algatajateks mitmete huviringide loomisel 

● Eakad osalevad Põlva Päevakeskuse huvitegevustes, ringides, ravivõimlemise tundides ning 

loengutes 

● Noortele on iga aastal korraldatud tervise edendamise ning ennetuse eesmärgil õppe- ja 

infopäevi 

 

2.4.2. Üldkasutatavad spordirajatised ja terviserajad 

 

Põlva Spordikoolis on seitse harrastatavat spordiala, millel on olemas kõik astmed ettevalmistus-

rühmade õppest kuni meisterlikkuse tasemeni. Põlva Spordikoolis osaleb käsipalli, 

kergejõustiku, orienteerumise, laskmise, maadluse, võrkpalli ja suusatamise treening-gruppides 

üle 300 õpilase. Eraõiguslikes spordiklubides tegelevad lapsed võrkpalli, jalgpalli, tennise, 

laskesuusatamise ja võistlustantsuga. 

 

Suuremad spordirajatised 

 Põlva Spordikeskus, Uus 3 

Spordikeskuses saab tegeleda erinevate spordialadega. Kompleksi kuulub võimla 18 x 36 m, kus 

on võimalik mängida korv-, võrk- ja käsipalli, tennist ning indiacat. Ujulas on kolm 25 meetrist 

rada ja laste bassein 3,2 x 7,7 m. Majas asub aeroobikasaal 146 m
2
, maadlussaal 135 m

2
 ja 

jõusaal 85 m
2
 ning kaks sauna 
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 Põlva Spordihoone, Metsa 7 

Spordihoones asuvad lasketiirud: 50m tiir 16 laskerajaga, 25 m püstoltiir 10 laskerajaga ning 10 

m õhupüssitiir 10 laskerajaga. Spordihoones asub ka puuküttega saun 

 Põlva Mesikäpa Hall, Kesk 25 

Mesikäpa Hallis asub normaalmõõtmetega käsipalliväljak 20 x 40 m , korv- ja võrkpalliväljak, 

612 istekohaga tribüün, 4 riietus- ja duširuumi ning saun. Võimlas ristipidi (vahekardinatega 

eraldades) on kaks korvpalliväljakut ja kolm võrkpalliväljakut 

 Põlva linna Staadion, Metsa 8 

Staadion on 400 m ringrajaga, lisaks kaugus- ja kõrgushüppepaik, kuulitõuke sektor, 

jalgpalliväljak, kaks võrkpalliväljakut ning staadionimaja, milles on kaks riietusruumi, 

inventariruumid ja tuba kohtunike jaoks 

 Mammaste Tervisespordikeskus, Orajõe ja Mammaste küla 

Mammaste Tervisespordikeskuse kompleks koosneb Orajõe ürgorus jõe mõlemal kaldal 

asuvatest hooldatud suusa-, jalgratta- ja matkaradadest ning kinnistul asuvast olmehoonest (sh 

majutusvõimalus ja spordiinventari laenutus), stardi-finišistaadionist, pallimängudeväljakutest, 

telkimis- ja karavaniplatsist ning discgolfi rajast. Spordikeskus kasutab kunstlume 

tootmissüsteemi, talvisel perioodil on valgustatud ~3 km avaliku kasutusega suusarada. 

 

Põlva vallas on aktiivseks vabaaja veetmiseks järgmised välirajatised: 

● Mammaste Tervisespordikeskuse jalgpalliväljak, suusastaadion, matka- ja suusarajad ning 

harjutus- ja mänguväljak 

● Peri spordiväljak 

● Himmaste mängu- ja korvpalliplats 

● Himmaste rula- ja dirtpark 

● Mammaste spordiväljak 

● Mammaste küla korvpalliplats ja mänguväljak 

● Mammaste võrkpalliplats 

● Rosma motokrossirada 

● Rosma küla multifunktsionaalne pallimänguväljak 

● Taevaskoja võrkpalliväljak 

● Vanaküla külakeskuse puhke- ja mänguplats 

● Kergliiklusteed Rosma külas 

● Kergliiklustee ümber Põlva paisjärve 

● Eoste külaplats  

● Lutsu küla võrkpalli plats 

● Aarna küla korvpalli- ja võrkpalliväljak ning mänguväljak 

● Põlvas Pihlaka piirkonna spordi- ja mänguväljak 

● Põlva rulapark 

● Põlva linna staadion 

● Põlva Põhikooli staadion 

● Mammaste Lasteaia ja Kooli staadion 

● Põlva Intsikurmu spordirajad 

● MTÜ Sõpruse omaalgatuslik uisuväljak Jaama tn piirkonnas 

● Põlva tenniseväljak 

● Adiste külas Ropka tenniseklubi Kooskora tenniseväljak  

● Põlva linnas Metsa tänava korvpalliväljak 

● kunstmurukattega jalgpallistaadion Lootospark 

● Põlva järve ranna spordiväljakud 

● Kadaja jahilasketiir 

● Discgolfi rada Mammastes  

Lisaks pakuvad valla turismiettevõtjad mitmeid võimalusi aktiivseks vabaaja veetmiseks 

(lisainfo Põlvamaa turismiportaal http://visitpolva.ee/) 

 

 

http://visitpolva.ee/
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2.4.3. Transport ja teedevõrk 

 

Põlva valda teenindavad maakonna lähiümbruse liinid: 

 Võru suunal liin nr 18, 23, 40, 63A, 66, 69, 130, 252, 256, 278, 281, 292, 377, 628, 815, 

884, 889 

 Tartu suunal liin nr 41, 41A, 52, 53, 61, 63, 70, 70S, 70T, 71, 71S, 71T, 253, 292, 301, 302,  

305, 309, 628, 723, 815, 884, 889 

 Kanepi suunal liin nr 11, 14, 22, 28, 30, 31, 36, 38, 39, 67, 67A 

 Räpina suunal liin nr 12, 24, 25, 27, 34, 42, 42A, 44, 45, 48, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 64, 256, 

723 

 Mooste suunal liin nr 16, 35, 37, 53, 68 

 Värska ja Koidula suunal liin nr 25, 44, 59, 59A, 70, 77 

 Saverna suunal liin nr 14, 30, 31, 36, 39, 67, 67A, 305 

 

Lisaks maakonna lähiümbruse liinidele läbib raudtee: 

 Tartu suunal liin nr 383 ja 385 

 Koidula suunal liin nr 382 ja 384 

 

Põlva vald on maakonna administratiivkeskuseks, kus valla territooriumit katab tihe maakonna 

tugi- ja kõrvalmaanteede võrgustik, mis tagab hea ühenduse Lõuna-Eesti suuremate linnadega 

(Tartu, Võru). Valla keskust ümbritseb ringtee, mis teenindab raudteeäärseid tootmispiirkondi 

ning sellele on suunatud liiklemine raske- ja ohtlike veostega. 

 

Suurimatest maanteedest läbib Põlva valda: 

 Tee nr 87 Põlva ringtee; 

 Tee nr 89 Põlva-Saverna; 

 Tee nr 61 Põlva-Reola; 

 Tee nr 62 Kanepi-Leevaku; 

 Tee nr 64 Põlva-Võru; 

 Tee nr 90 Põlva-Karisilla. 

 

Enamus suurest transiitkaubandusest liigub mööda Põlva-Reola, Põlva-Võru ja Põlva-Karisilla 

maanteed. Põlva maakonna suurimate turismiobjektide juurde jõudmiseks tuleb läbida Põlva 

valla teid ja seega liigub suviti valla territooriumil palju turiste. 

 

Vallas on 160 km teid ja tänavaid, millest ligikaudu 15 km on asfalt- ja mustkattega ning 145 km 

kruusakattega teid. Põlva linna tänavate kogupikkus on 38 km, sellest on mustkattega tänavaid 

32,5 km. 

 

Põlva vallas on kokku ca 65 km valgustatud teid, tänavaid ja platse. 

 

Põlva linnas on rajatud 6 km kergliiklusteid, vallas on kõnni- ja jalgrattateed peamiselt Põlva 

linnale lähimates külades Mammastes ja Rosmal ning Himmaste keskuses, kokku ca 5,5 km 

ulatuses. Kõnni- ja jalgrattateede vajadus on vallas suur, see võimaldab edendada tervislikke 

eluviise ning tagab ohutu liiklemise.  

 

Põlva vald on igal aastal investeerinud teede ehitusse, talvisesse lume-ja libedusetõrjesse ning 

keemilise tolmutõrje teostamisse. Põlva valla teedel on tagatud regulaarsed hooldustööd ning 

teed on valdavalt heas seisukorras. Tolmuvaba keskkonna loomiseks tuleb kruusateed ümber 

ehitada mustkattega teedeks. 

 

2010. aastast on riik investeerinud suuremaid vahendeid Põlva valla territooriumil asuvate 

riigimaanteede ehitustöödeks. 
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Mustkatte on ssanud alljärgnevad Põlva valla territooriumil olevad riigiteed: 

 riigitee 18190 Põlva-Vanaküla T-190; 

 riigitee 18157 Miiaste-Kanassaare T-157; 

 riigitee 18158 Holvandi-Partsi T-158; 

 riigitee 18151 Meemaste-Kiuma T-151; 

 riigitee 18155 Kähri-Koorvere T-155. 

Tööde tellijaks oli Maanteeameti Lõuna regioon ja teostajaks AS Põlva Teed. 

 

Kergliiklusteede väljaarendamine ja ehitamine võimaldab elanikkonnal tegeleda enam spordiga 

ning aitab kaasa tervislikuma eluviisi kujunemisele. Põlva vallas on rajatud üle 10 km 

kergliiklusteid. 2015. aastal on vastu võetud uus teemaplaneering Peri ja Himmaste külade teede 

väljaarendamiseks. Teemaplaneeringu järgi on Himmastesse planeeritud kokku 6,03 km ja Peri 

külla 2,38 km kergliiklusteid.  

 

2.4.4. Keskkonna mõjurid 

 

Põlva valla üldplaneeringuga on määratud miljööväärtusega hooned, piirkonnad ja 

rohevõrgustikud. Põlva valla eesmärgiks on puhta elukeskkonna tagamine ja säästva arengu 

põhimõtete rakendamine, mis võimaldab keskkonda käsitleda looduslähedase kultuurmaastikuna. 

 

Joogivesi 

Põlva vallas tegeleb veevarustusega valla osalusega ettevõte AS Põlva Vesi, kelle eestvedamisel 

ja tegevuste tulemusena jõuavad investeeringud koostöös naaberomavalitsusüksustega vallas 

asuvate ning rekonstrueerimist vajavate vee- ja kanalisatsiooniobjektideni. Varasemalt on 

projekti raames rekonstrueeritud Põlva linna Jaama piirkonnas, Himmaste, Mammaste, Orajõe, 

Sika, Peri ja Rosma külades vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Iga aastal teostatakse ümberehitus- 

ja uuendustöid vastavalt võimalustele. Eesmärgiks on tagada veetarbijatele normidele vastav 

joogiveekvaliteet. 

 

Põlva valla kodanikud on alates 2008. aastast võtnud aktiivselt osa hajaasustuse veeprogrammist, 

kust on võimalik saada toetust autonoomse elektrisüsteemi, juurdepääsu tee, vee- ja 

kanalisatsiooni valdkonna tööde teostamiseks. Programmi abiga on antud võimalus seisuga 30. 

09.2015 rohkem kui sajale majapidamisele oma probleemide lahendamiseks. Enamus taotlejaid 

on soovinud toetust uue kaevu ehitamiseks või renoveerimiseks, joogiveetorustiku rajamiseks ja 

veetõsteseadmete hankimiseks. Hajaasustusega piirkondades saadakse joogivett tavaliselt salv- 

või puurkaevust. Reovee kogumine toimub lokaalselt, kas immutatakse maasse või kogutakse 

kogumismahutitesse. 

 

Heitvesi 

AS Põlva Vesi osutab heitvee puhastamise teenust kahele maakonna omavalitsusele – Ahja ja 

Põlva vallale. 2014. aastal suunasid asutused puhastamiseks 7% rohkem reovett kui 2013. aastal, 

elanikkonna poolt suunati 2014. aastal puhastamiseks 1% rohkem reovett kui 2013. aastal. 

 

 

Tabel 18. Heitvee kogused ja puhastamine AS Põlva Vesi poolt aastatel 2013−2014 

  
Heitvesi m³ 

Puhastamist vajav 

heitvesi m³ 

Puhastamata 

heitvesi m³ 

Puhastatud heitvesi 

m³ 

2013 499 982 499 982 0 499 982 

2014 525 434 525 434 0 525 434 

Allikas: AS Põlva Vesi 2014. aasta majandusaasta aruanne 
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Välisõhu saastatus 
Puhas välisõhk on üks peamistest kvaliteetse elukeskkonna komponentidest ja üks olulisemaid 

tegureid inimese heaolu tagamisel. Välisõhu saastatust mõjutavad tööstused, elektri- ja soojuse 

tootmine ning maantee-, mere- ja lennutransport. Inimese tervist mõjutavad ka välisõhus 

leiduvad tolmuosakesed, heitgaasid, erinevatest põlengutest tekkiv suits jne. Õhus lendlevat 

tolmu võib leida enim kruusateede kohal ja see on üks ülemiste hingamisteede haiguste 

sagenemise, krooniliste haiguste ning erinevate allergiate ägenemise põhjuseks. 

Keskkonnaagentuuri andmetel on välisõhku heidetud saasteainete heitkogused Põlva maakonnas 

aastatega kasvanud. Nimelt leidus välisõhus lenduvaid orgaanilisi ühendeid 2014. aastal kokku 

13,1834 tonni, aasta varem aga 12,5598 tonni. Raskemetalle ja nende ühendeid leidub välisõhus 

Põlva maakonnas 37,7095 tonni ja Võru maakonnas 180,6607 tonni. Võrreldes Võru 

maakonnaga on vastavad näitajad Põlva maakonnas ligi 6 korda väiksemad, mis võib olla 

tingitud vähestest tootmisettevõtetest. 

 

Siseõhk 
Siseõhu ehk ruumiõhu kvaliteet võib oluliselt mõjutada inimese tervist, kuna keskmiselt 

veedetakse 80% oma ajast siseruumides. Mitmed uuringud on näidanud, et mõne kahjuliku 

õhusaasteaine sisaldus võib olla siseruumides isegi suurem kui väljas. Tervisele ohutut 

tubakasuitsu sisaldust õhus ei ole olemas, mistõttu on avalikes ruumides suitsetamise keelamine 

näide sellest, et üldsus pöörab inimese tervisele rohkem tähelepanu. Samuti on Tervise Arengu 

Instituudi uuringu tulemustest näha, et tubakasuitsuses keskkonnas viibimine töökohas alla ühe 

tunni päevas on langenud meestel 17%-ni ja naistel 6%-ni. Paraku on lubamatult kõrge 

tubakasuitsune elukeskkond kodudes – igas neljandas-viiendas kodus suitsetatakse (Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, TAI, 2012). 

 

Jäätmed ja jäätmekäitlus 

Alates 2006. aastast on Põlva linn ja 2007. aastast Põlva vald üle läinud korraldatud jäätmeveole, 

mille kohaselt on kohustatud iga majapidamine omama prügikonteinerit ja prügiveolepingut. 

Põhjendatud taotluse alusel on korraldatud jäätmeveost vabastatud ca 150 kinnistut. Hetkel 

osutab Põlva vallas korraldatud jäätmeveo teenust AS Eesti Keskkonnateenused. 2012. aastal 

valmis Põlva valla jäätmejaam, kuhu valla elanikud saavad tasuta ära anda vanad 

elektroonikaseadmed, luminofoorvalgustid, autoakud, patareid, pakendid ja rehvid. Tasu eest on 

võimalik ära anda ehitusjäätmeid, mööblit, õli- ja värvijäätmeid, aegunud ravimeid, kemikaale ja 

segaolmejäätmeid. Põlva Vallavalitsuse algatatud projekti "Eterniidi kogumine Põlva vallas" 

raames on võimaldatud kõikidel Põlva valla elanikel tasuta ära anda eterniiti. Taaskasutatavate 

pakendite kogumiseks on Põlva vallas rajatud 27 kaasaegset kogumisplatsi, mis on varustatud 

segapakendi ning kartongi ja paberi kogumise konteineritega. 

 

Veevõtukohad 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamisega on suurematesse küladesse rajatud 

veevõtukohad, mis tagavad veega varustatuse tulekahjude korral. Valla külades on siiski vaja 

täiendavalt rajada veevõtukohtasid. Põlva Vallavalitsus koostöös Päästeametiga on paigaldanud 

paljudele riskirühma kuuluvatele inimeste kodudesse suitsuandurid ning kontrollinud 

küttekoldeid. 

 

Tabel 19. Põlva vallas toimunud tulekahjud aastatel 2010−2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Põlva linn 13 16 12 9 
33 

Põlva vald 16 5 17 21 

Allikas: Statistikaamet 
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2.4.5. Kuriteod ja õnnetused 

 

Põlva Vallavalitsus teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva 

politseijaoskonnaga, mis on turvalise elukeskkonna loomise üks arengueelduseid. 

 

Registreeritud kuritegude arv on aastate lõikes vähenenud (tabel 20), kuid vaatamata sellele on 

viimasel aastal registreeritud ~10 000 inimese kohta 263 kuritegu. 

 

Tabel 20. Registreeritud kuritegude arv Põlva maakonnas 

Piirkond 2010 2011 2012 2013 2013 
Muutus2014 

võrreldes 2013 

10 000 

inimese 

kohta 

Põlvamaa 922 818 749 891 726 -165 (-19%) 263 

Eesti  48 340 42 567 40 816 39 631 37 787 -1844 (-5%) 287 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna Prefektuur 

 

Põlva vallas toime pandud kuritegudest enamuse moodustavad varavastased kuriteod (vargus, 

röövimine, omastamine, kelmus, väljapressimine, asja omavoliline kasutamine), mis on viimastel 

aastatel vähenenud. 

 

Tabel 21. Registreeritud kuritegude arv Põlva linnas ja Põlva vallas 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Kuriteod kokku 216 241 212 190 212 

Isikuvastased kuriteod 40 49 45 53 55 

Varavastased kuriteod 110 98 91 72 74 

Avaliku rahu vastased kuriteod 15 13 25 19 10 

Liikluskuriteod 29 42 31 39 39 

Muud kuriteod 22 39 20 7 34 

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna Prefektuur 
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Joonis 13. Varavastaste kuritegude osakaal kuritegude arvust Põlva vallas ja linnas ning Eestis 

(%) Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna Prefektuur 

 

Isikuvastaste kuritegude osakaal on aastatega suurenenud, sealjuures domineerivad kehaline 

väärkohtlemine ja ähvardamine. 

 

 
Joonis 14. Isikuvastaste kuritegude osakaal kuritegude arvust Põlva vallas ja linnas ning Eestis 

(%)  

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna Prefektuur 
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Joonis 15. Inimkannatanutega liiklusõnnetused ja liikluskuriteod Põlva linnas ja vallas  

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna Prefektuur 

 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena. 2013. aastal 

toimus ainult üks liiklusõnnetus, kus inimene sai kannatada. Viimase kümne aasta lõikes on 

Põlva vallas registreeritud liiklusõnnetustes hukkunud 4 inimest. 

 

2.4.6. Põlva valla alkoholimüügikohad ja alkoholipoliitika 

 

Põlva valla territooriumil asub kümmekond alkoholimüügiga tegelevat kauplust, lisaks tanklad. 

Üldjuhul on Põlva valla alkoholimüük reguleeritud sarnaselt üleriigiliselt kehtestatud korrale. 

Alkoholimüük on lubatud vastavat luba omavates kauplustes kell 10.00−22.00. Erandina on 

alkoholi müük lubatud Mammaste külas asuvas Favora tanklas. Lisaks eelpool nimetatud 

müügikohtadele, tegeleb alkoholi müügiga ka ehituskauplus Bauhof ning autokauplus. Riiklikult 

kehtestatud alkoholimüügipiirangu kellaajast sõltumata on luba alkoholi müüa 

toitlustusettevõtetel, kes omavad alkoholimüügiluba. Neid on Põlva valla territooriumil pisut üle 

kümne. 

 

Üldjuhul ei lubata vabaõhuüritustel alkoholi müüki peale kella 22.00 ning müüa lubatakse vaid 

lahjat alkoholi (kuni 6%). Samuti rakendatakse vabaõhuüritustel võimalusel alkoholimüügi ala 

piiramise nõuet. Keelatud on alkoholi müük ja tarvitamine alaealistele korraldatavatel üritustel.  

 

2014−2015 osaleb Põlva vald projektis "Kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekt" (Norra 

Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi "Rahvatervis" projekti "Rahvatervisealase pädevuse 

suurendamise Eesti paikkondades" raames), mille eesmärgiks on luua tegevuskava 

alkoholipiirangute järk-järguliseks suurendamiseks, järelevalve tõhustamiseks ning 

teavituskampaaniate läbiviimiseks nii alaealiste kui ka täiskasvanute seas. Projekt viiakse ellu 

koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonnaga ning kaasatud 

on ka Põlva valla kauplused. Kuigi tegevuskava on hetkel koostatud vaid 2015. aastaks on 

mitmete tegevustega planeeritud jätkata ka järgnevatel aastatel. 
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2.5. Terviseteenused 

 

Põlva vallas on tähelepanu keskpunktis tervishoiu esmatasand. Esmatasandi arstiabi osutab Põlva 

vallas Põlva Perearstikeskus, kus töötab seitse perearsti koos pereõdedega. Teise etapi arstiabi 

osutab Põlva Haigla AS. Tervishoiuteenuste osutamiseks on vallas kompleksne keskus: haigla, 

perearstid, hambaarstid, päevakeskus, apteek, mis asuvad ühes hoones. Ravikindlustuseta 

inimeste arved tasub Põlva vald garantiikirja alusel raviteenust osutanud raviasutusele.  

 

2.5.1. Tervishoiuteenused 

 

Põlva vallas osutab tervisehoiuteenuseid AS Põlva Haigla, kus osutatavaid teenuseid kirjeldab 

alljärgnev tabel (tabel 22). Põlva haigla teenindab kogu maakonda, olemas on piisav materiaal-

tehniline baas, vajalik meditsiinipersonal, abipersonal ja erialaspetsialistid. Haigla osutab 

statsionaarset ja ambulatoorset eriarstiabi, hooldus ja taastusravi, lisaks on erakorralise meditsiini 

osakond.  

 

Tabel 22. Teenused AS Põlva Haiglas 

Teenused AS Põlva Haigla 

Statsionaarne eriarstiabi  

▪ sisehaigused 38 voodikohta 

▪ lastehaigused 8 voodikohta 

▪ kirurgia 26 voodikohta 

▪ sünnitus- ja 

günekoloogia 

16 voodikohta 

Erakorraline meditsiin X 

Päevaravi 10 voodikohta 

Ambulatoorne eriarstiabi X 

Taastusravi 10 voodikohta 

Rehabilitatsiooniteenus X 

Hooldusravi 30 voodikohta 

Koduõendus 2014.a. seisuga 2,2 ametikohta 

- 51 patsienti, 335 raviarvet, 

2264 visiiti 

Koolitervishoiuteenus 2 kooliõde 

Allikas: Tervisehoiuasustuste aastaaruanded  

 

 

2.5.2. Nõustamisteenused 

 

● AS Põlva Haigla nõustamiskabinetid: 

1. Tervisetuba, sh suitsetamisest loobumise nõustamine, südame ja veresoonkonnahaiguste 

ennetamine ja nõustamine. naiste rinnavähi ennetus, tervisliku eluviisi nõustamine jne 

2. Noorte nõustamiskabinet Amor - seksuaaltervis ja pereplaneerimine 

3. Diabeediõe nõustamine 

4. Toitumisspetsialisti nõustamine 

5. Vähihaigete kodune toetusravi ja haigete ning perede nõustamine 

6. Põlva Haigla Rehabilitatsioonikeskus - sotsiaalne ja psühholoogiline nõustamine 

7. Laste ja noorte vaimse tervise kabinet. 
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● Põlva Ohvriabikeskus – ohvri toimetulekuvõime säilitamine või parandamine läbi 

nõustamise. 

● L.M. Füsioteraapia – lisaks rehabilitatsiooniteenustele pakutakse tasuliste teenustena 

psühholoogilist- ja sotsiaalnõustamist. 

● Rajaleidja Keskus – karjääri- ja õppenõustamisteenused, psühholoogiline- ja 

sotsiaalpedagoogiline nõustamine. 

● Töötukassa Põlvamaa osakond – karjäärinõustamine, Skype nõustamine, psühholoogiline 

nõustamine, võlanõustamine, mobiilne nõustamine MOBI jne. 

 

2.5.3. Vaimse tervise teenused 

 

WHO (2001) andmetel on vaimne tervis heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, 

saab hakkama igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ja on 

võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. 

 

Halb vaimne tervis tähendab vaimse tervise probleeme ja pingeid, ängiga seotud 

tegutsemishäireid ja diagnoositavaid vaimseid häireid nagu skisofreenia ja depressioon. Hea 

vaimse tervisega laps suudab täita koolis esitatavaid nõudmisi ja keskenduda uute teadmiste 

omandamisele. 

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi infokogumiku "Vaimne tervis – väärtus meie kõigi jaoks" 

järgi esinevad lastel enim vaimne alaareng ja õpiraskused, käitumishäired, aktiivsus- ja 

tähelepanuhäired, pervasiivsed arenguhäired, emotsionaalsed häired, stressiga seotud häired ja 

söömishäired. 

 

Põlva valla terviseprofiili vaimse tervise teenuseid kajastavas peatükis järgitakse WHO 

kahetasandilist vaimse tervise teenuste klassifikatsiooni ning teenuste kättesaadavust 

kirjeldatakse järgnevale skeemile toetudes: 

Mitteametlikud teenused: 

 Eneseabi – inimese, tema perekonna ja kogukonna poolt algatatud tegevused, mille eesmärk 

on haiguste ennetamine, tervise edendamine, parendamine ja taastamine; 

 Mitteametlikud kogukondlikud teenused – teenused, mis on abiks vaimse tervise 

edendamisel, probleemidega inimeste spetsialistide juurde jõudmisel ja krooniliste 

psüühikahäiretega inimeste toetamisel. Neid teenuseid pakuvad näiteks õpetajad, 

politseinikud, eneseabigrupid, religioossed ühendused, tavakodanikud ja pereliikmed. 

Ametlikud teenused: 

 Esmatasandi vaimse tervise teenused – võimalik läbi viia nii tervishoiualaseid kui ka 

psühhosotsiaalseid sekkumisi, toimub vaimse tervise ennetustöö, varajane avastamine ja 

diagnoosimine ning saab ravida samaaegselt koosesinevaid füüsilise ja vaimse tervise 

häireid. Esmatasandi teenusteks on üldarstiabi, töötervishoiuteenused ja 

koolitervishoiuteenused; 

 Kogukondlikud teenused – elukohale võimalikult lähedal pakutavad teenused, mille puhul ei 

pea inimene lahkuma tavapärasest elukeskkonnast. Siia alla kuuluvad vaimse tervise 

kriisiabi, rehabilitatsiooniteenused, avahooldus, päevahooldus, ühiskodude teenused ning 

muud toetavad kogukonnal põhinevad teenused; 

 Vaimse tervise teenused haiglates – abi osutatakse 24h ning peamised spetsialistid on 

psühhiaatrid, psühhiaatriaõed, kliinilised psühholoogid-psühhoterapeudid, vaimse tervise 

õed; 

 Pikaajaline ravi ja hooldus eriasutuses – teenused on mõeldud eelmistelt tasanditelt 

edasisuunatud ja raskesti ravitavatele isikutele. Teenuseid pakuvad spetsialiseerunud 

psühhiaatria osakonnad ja erihoolekandeasutused. 
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Tervise Arengu Instituudi andmetel pannakse tervislikule eluviisile alus juba lapseeas, mil 

harjumused ja hoiakud muutuvad püsivateks. Sellest tulenevalt on just laste ja noorte tervise 

edendamise valdkonna prioriteetideks laste ja noorte tervisliku arengu toetamine läbi tiheda 

koostöö paikkondlike spetsialistide ja võrgustike vahel. 

 

3. Terviseuuringute- ja -profiili lühianalüüs ning sellest tulenevate eesmärkide saavutamise 

võimalikud tegevused 

 

3.1. Tervislik eluviis 

 

Põlva vald levitab tervisealast informatsiooni eelkõige maakonna tervisedenduse spetsialistiga 

koostöös, kes vahendab üleriigilist ja Tervise Arengu Instituudi infot (lähemalt punktis 2.4). 

 

Tervist edendava kooli ja lasteaiana on end registreerinud kõik Põlva valla munitsipaalkoolid ja -

lasteaiad, kes korraldavad iga aasta rohkelt temaatilisi info- ja õppepäevi nii lastele, kui ka 

lastevanematele. Tervist edendava töökohana on ennast registreerinud ka Põlva Vallavalitsus ja 

AS Põlva Haigla. 

 

Koostöös Põlva piirkonna klubide, MTÜde ja seltsidega korraldatakse tervisepäevi, matku ja 

infopäevi ning tervisealaseid loenguid. Viiakse läbi traditsioonilisi tervisespordi üritusi 

(südamekõnd, tund tervisele, matkad, jooksud, küladevahelised spordivõistlused jm). Suurimad 

objektid, mis aitavad tervislike eluviiside propageerimist ellu viia on Mammaste 

Tervisespordikeskuse kompleks ning Intsikurmu. Mammaste ja Intsikurmu matka- ja 

suusaradasid saavad kõik vallaelanikud kasutada tasuta nii suvel kui talvel. Talvist hooaega aitab 

kindlustada ja pikendada tervisespordikeskusesse rajatud kunstlume tootmissüsteem. Mammaste 

Tervisespordikeskuses viiakse läbi mitmeid spordi- ja tervisesportlikke võistlusi ning matku (sh 

ratta-, suusa-, orienteerumis- ja jooksuvõistlusi). Lisaks kõik eelpool välja toodud spordi- ja 

vabaajaveetmise objektid. 

 

Paljud Põlva valla külade elanikud sh eakad ja puuetega inimesed on loonud oma seltsingud ja 

mittetulundusühingud ning valinud külavanemad (täpsemalt punktis 2.2.6). Kogukonna 

eestvedamisel on rajatud külaplatsid ning spordi- ja mänguväljakud.  

 

Suur osa valla eakaid ja puuetega inimesi kasutab Põlva Päevakeskuse sotsiaalteenuseid, sh 

koduteenust. Päevakeskuses toimuvad traditsioonilised üritused, huviringid, ravivõimlemine ja 

tervistedendavad loengud. Samades ruumides tegutsevad Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja 

(PIK) alla kuuluvad seltsid ja ühingud ning PIK-i poolt osutatakse teenuseid lisaks psüühiliste 

erivajadustega inimestele. Põlvas asuv Perekeskus pakub  samuti erinevaid sotsiaalteenuseid ja 

huvitegevust erinevas vanuses sihtguppidele, k.a peredele. 

 

Külasid, kus on valitud külavanemad toetatakse täiendavalt külaarengutoetusega, et külad 

saaksid oma elukeskkonda parandada sh viidad paigaldada, ühisüritusi korraldada, heakorda 

tagada, puhke- ja mänguväljakuid rajada jne. 

 

Põlva valla territooriumil on kaks suuremat valgustatud rulluisutamist võimaldavat 

kergliiklusteed Põlva paisjärve ümbruses, Rosmal ja Mammastes-Orajõel. 
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3.1.1. Ülevaade Põlva vallas teostatud alkoholi- ja tubakatoodete kättesaadavuse ning 

tarvitamise teemalistest uuringutest 
(Allikas: Tervise Arengu Instituut). 

 

9. ja 11. klasside õpilaste uuring 

 

● Enamus õpilastest peavad alaealiste alkoholi tarvitamist aktsepteeritavaks; kõige 

rohkem pere ringis tähtpäevi tähistades 

Kaks kolmandikku 9. ja 11. klassi noortest ei arva, et lahja alkoholi müük võiks olla lubatud ka 

alla 18-aastastele. Samas leiab sarnane hulk vastajatest, et vanemad võiks nende vanustele 

noortele tähtpäevadel alkoholi pakkuda ning ka omavanuste sõpradega sünnipäeva tähistades on 

sobiv alkoholi juua. Umbes 40% peab sobivaks ka seda, kui 16-aastane noor tarvitab alkoholi 

kas täiskasvanud või omavanuste tuttavatega õhtul väljas olles. 11. klassi noored aktsepteerivad 

alla 18-aastaste alkoholi tarvitamist enam kui 9. klassi õpilased. 

 

Ilmneb, et osa noori ei seosta täiskasvanute poolset alkoholi andmist otseselt alkoholi 

kättesaadavusega alaealistele. 61% alaealistest vastajatest nõustub, et nende vanuses inimesed ei 

tohiks alkoholi üldse kätte saada ning 45% ütleb, et täiskasvanud ei tohiks alaealistele alkoholi 

pakkuda. Samas on umbes pool vastanutest ühtlasi ka seda meelt, et vanemad võivad 

tähtpäevadel  alla 18-aastastele lastele alkoholi anda. Ka purju joomise osas on seisukohad osati 

vastuolulised. Kolmveerand 9. ja 11. klassi õpilastest peavad seda probleemiks, kui nende 

vanuses noored ennast nädalavahetustel purju joovad ning enamusele taolised eakaaslased ei 

meeldi. Siiski leiab ligi pool vastajatest, et kui osa noortest on seltskonnas purjus, on pidu 

lõbusam.  

 

● Noorte hinnangul on alaealistel alkoholi kerge kätte saada. Oluline osa alla 18-

aastastest on alkohoolseid jooke ka ise ostnud. Alkoholi ostmine alaealisele on 

täiskasvanud isikute poolt väga levinud 

Üle kolmveerandi 9. ja 11. klassi vastajatest peavad kergesti kättesaadavaks lahjat alkoholi ning 

59% arvab sama ka kange alkoholi kohta. 22% 9. klassi ja 37% 11. klassi (alla 18a) õpilastest on 

proovinud alkoholi osta ning enamusele nendest on alkoholi ka müüdud. Kokku 17% 9. klassi ja 

34% 11. klassi alaealistest noortest ütlevad, et neile on alkoholi müüdud. Pooled neist on 

seejuures alkoholi ostnud üle kahe korra. 

 

Eelmise 12 kuu jooksul alkoholi tarvitanutest on viimasel aastal jooke ise ostnud viiendik. 

Enamusel õpilastel on ka alaealisi sõpru või tuttavaid, kellel on õnnestunud ise alkoholi osta. 

Kõige rohkem on alkoholi ostetud avalikelt üritustelt (nt festival, kontsert), meelelahutuskohast 

(nagu baar, klubi) ja toidupoest. 

 

78% alla 18-aastastest õpilastest ütlevad, et mõni täiskasvanud isik on neile alkoholi ostnud ja 

valdavalt enam kui üks kord. Eelkõige on ostjaks olnud täisealine sõber või tuttav. 44% mainib 

ka oma venda või õde ja 28% oma isa või ema. 

 

● Alkoholi tarvitavate ja ennast purju joovate alaealiste hulk on kõrge. Märkimisväärne 

osa õpilastest ütleb, et nende vanemad on neile alkoholi andnud 

Alkoholi tarvitamise näitajaid vaadati nende hulgast, kes on alla 18-aastased. Mõlemas 

klassiastmes leidub väga vähe alla 18a õpilasi, kes ei ole kunagi alkoholi tarvitanud. Viimase 

aasta jooksul on enam kui kaks korda alkoholi tarvitanud 62% 9. klassi ja 70% 11. klassi 

alaealistest. Viimasel kuul on alkohoolseid jooke joonud 49% 9. klassi ja 64% 11. klassi 

noortest.  

 

61% 9. klassi ja 76% 11. klassi alaealistest on oma elu jooksul purjus olnud. Viimasel kuul on 

purjus olnud iga viies küsitletud noor – 15% 9. klassi ja 25% 11. klassi õpilasest. Alkoholi 



39 

esmakordse tarvitamise keskmine vanus on 9. klassis 12,0 ning 11. klassis 13,3 eluaastat. Kõige 

suurem osakaal noori jõi sellel esimesel korral siidrit. 

 

Esimesel alkoholi tarvitamise korral oli kõige rohkem joogi pakkujaks omaealine sõber või 

tuttav, kuid 29% õpilastest märgib, et alkoholi andis neile isa või ema. 43% nendest, kes on 

viimase 12 kuu jooksul alkoholi joonud, tõdeb, et nende isa ja/või ema on neile viimasel aastal 

alkoholi pakkunud. Sellest enam on pakkujateks olnud omaealised sõbrad ja tuttavad või teised 

täiskasvanud sugulased (peale vanemate, vanavanemate ja õdede-vendade). 

 

Alkoholi joomise paikadena mainitakse kõige rohkem kellegi juures külas olles tarvitamist, üle 

poole märgib ka enda kodus joomist. Kolmandana mainitakse avalikku üritust. Alla kümnendiku 

9. klassi õpilastest, kes on viimase 12 kuu jooksul alkoholi joonud, ütlevad, et on seda teinud 

klassi koolivälisel üritusel nagu ekskursioon. 11. klassis taolisi õpilasi ei leidu. 

 

● Noori ümbritsev keskkond on alkoholi tarvitamise suhtes tolereeriv. Oluline osa 

õpilastest kogeb erinevaid alkoholi tarvitamisega seotud kahjusid (tülid, kaklused, 

õnnetused jms), kuna on ise alkoholi joonud või on keegi teine seda teinud. 

Viimasel aastal alkoholi tarvitanud noortelt uuriti, kas neil on eelnenud 12 kuu jooksul olnud 

erinevaid probleeme seetõttu, et nad on taritanud alkoholi. 48% 9. klassi ja 44% 11. klassi 

õpilastest vastas sellele küsimusele jaatavalt. Kõige enam on esinenud vaidlusi või tülisid 

sõprade või vanematega. Kümnendik märgib ka õnnetusi/vigastusi, probleeme õppimisega või 

sekeldusi politseiga. 

 

Ligi pooled kõigist küsitletud 9. klassi õpilastest ja ligi kolmveerand 11. klassi õpilastest 

arvavad, et nende vanemad oleksid vaid veidi või üldse mitte ärritunud, kui nad saaksid teada, et 

nende laps on alkoholi joonud. 37% noorematest ja 55% vanematest õpilastest märgivad, et neil 

on pereliikmeid või lähemaid sugulasi, kes nende arvates tarvitavad liiga palju alkoholi. 88% 

õpilastest ütlevad, et neil leidub sõpru, kes joovad  alkoholi iga nädal ning umbes kahel 

kolmandikul on sõpru või tuttavaid, kes tarvitavad nende arvates liigselt alkoholi. 

 

Enamusel õpilastest on viimasel aastal esinenud olukordi, kus nemad ei ole alkoholi tarvitanud 

seltskonnas, kus teised joovad. Sellisel juhul kaaslased kas ei teinud sellest välja või küsisid 

mitte joomise põhjuste kohta. Viiendikul juhtudest innustati ka jooma. 

 

Suur osa õpilasest on viimasel aastal kohanud purjus isikut, kelle käitumine on nende jaoks 

hirmutav või on purjus inimene neid tänaval tülitanud. Iga neljanda küsitletud noore perekonnas 

või sõprade seas on juhtunud purjus peaga õnnetusi. 17% on viimasel aastal sõitnud autos, mille 

juht on alkoholi joonud. Umbes kolmandik õpilastest arvavad, et nende linnas on 

nädalavahetuste õhtutel tänavatel palju purjus inimesi ning 81% ütleb, et linna avalikel üritustel 

on näha palju purjus inimesi. 

 

18−65-aastaste elanike uuring 

 

● Valdav osa Põlva elanikest ei arva, et alkohol peaks alaealistele kättesaadav olema. 

Tolerantsemalt suhtutakse alaealisele alkoholi andmisesse pere ringis tähtpäevi 

tähistades. 

Pea kõik vastajad nõustuvad, et  lahja alkoholi müük alla 18-aastastele peaks olema keelatud. 

Umbes kolmveerand on nõus sellega, et alaealised ei peaks üldse alkoholi kätte saama ning 

täiskasvanud ei tohiks 16−17-aastastele mingil juhul alkoholi pakkuda. Samas leidub 

kolmandiku jagu vastajaid, kes leiavad, et 16−17-aastasele võiks vanemad tähtpäevadel klaasi 

šampust või muud alkoholi anda.  Veerand vastajatest, kes nõustuvad sellega, et alaealised ei 

peaks alkoholi kätte saama, on samal ajal nõus ka sellega, et vanemad võivad tähtpäevadel 

alaealisele lapsele alkoholi pakkuda. Õpilaste grupis on see hoiakute vaheline vastuolu suurem, 

kui täiskasvanute seas. 
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Neid inimesi, kes peavad sobivaks 16-aastaste alkoholi tarvitamist omaealistega sünnipäeva 

tähistades või õhtul väljas olles, on umbes kümnendiku jagu. Pea kümnendik 18−65-aastastest 

Põlva valla elanikest tunnistavad, et on viimase aasta jooksul alaealisele isikule alkoholi 

pakkunud või ostnud. Enamasti on selleks alaealiseks olnud sõber/tuttav või enda laps. 

 

Väga valdav enamus (90%) vastajatest märgivad, et neile ei meeldi inimesed, kes on enamustel 

nädalavahetustel purjus. Sellest vähem (kolmveerandi jagu) on vastajaid, kes leiavad, et tuttavate 

nähes purjus olla on piinlik või enda nädalavahetusel purju joomine on probleem. 

 

Kõige tõhusamaks vahendiks alaealiste noorte alkoholitarvitamise vähendamisel peetakse 

müügipiiranguid. 89% 18−65-aastastest elanikest märgib, et piirang aitab pigem palju või väga 

palju. Valdav enamus (71−79%) on ka seisukohal, avalikel üritustel alkoholi mitte müümine 

ning lastevanemate ja teiste sugulaste keelav suhtumine aitavad alaealiste alkoholi tarvitamist ära 

hoida. Mõnevõrra vähem tõhusaks peetakse koolis rakendatavat järelevalvet õpilaste alkoholi 

tarvitamise üle. 

 

18−30-aastaste käest uuriti, kas nendelt on viimasel aastal alkoholi ostes isikut tõendavat 

dokumenti küsitud.  Umbes viiendik vastas, et seda on alati tehtud kaupluses ning veidi üle 

kümnendiku, et seda on alati tehtud meelelahutusasutuses või restoranis. 

 

● Iganädalasi alkoholitarvitajaid on Põlvas kolmandiku jagu. Sama palju elanikke jõi 

viimasel kuul vähemalt ühel korral korraga 6 kogust (kogus ehk alkoholiühik on 10 grammi 

puhast alkoholi) alkoholi. Enamus puutub kokku alkoholiga liialdavate inimestega. 

Iganädalasi alkoholitarvitajaid on Põlva valla 18−65-aastaste elanike hulgas 32% ning 14% ei 

teinud seda eelmisel aastal mitte kordagi. 32% tarvitas alkoholi korra kuus või harvem ja 22% 

mõned korrad kuus. Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise Uuringu (TAI, 2012) üle-

eestiliste andmetega võrreldes on Põlva vallas veidi rohkem neid, kes ei joo üldse. Antud 

uuringu kohaselt ei tarvitanud Eesti 16−64-aastastest elanikest möödunud aasta jooksul kordagi 

alkoholi 9% ning 25% tegi seda mõned korrad nädalas. 

 

Viimasel aastal alkoholi tarvitanutest tegi seda eelmise 30 päeva jooksul iganädalaselt 39%. 

Viimasel kuul alkoholi tarvitanutest 43% jõi selle aja jooksul vähemalt ühel korral korraga 6 või 

enam kogust alkoholi, see on 32% kõigist vastajatest. 

 

Elanike hulgas leidub veerandi jagu neid, kellel on viimasel aastal esinenud erinevaid probleeme 

seetõttu, et nad on tarvitanud alkoholi. Valdavalt mainitakse vaidlusi või tülisid oma 

perekonnaga ning sõpradega. Õnnetuste või vigastuste esinemist märgib 5% ning 3% ütleb, et on 

olnud probleeme tööl käimisega või on satutud varguse ohvriks. 

 

Üle kolmandiku autot juhtivatest inimestest on eelmisel aastal istunud auto või muu 

mootorsõiduki rooli pärast alkoholi tarvitamist. Väga valdavalt on seejuures juhtima asutud mõni 

tund peale ühe koguse alkoholi ära joomist. 

 

Enam kui pooltel vastajatest leidub sõprade seas inimesi, kes on möödunud aastal alkoholi juues 

tugevalt purjus olnud. 69% elanikest märkis, et neil on alkoholiga liialdavaid sõpru või tuttavaid 

ning 60% tõdes, et neil on pereliikmeid või lähemaid sugulasi, kes nende arvates tarvitavad 

liigselt alkoholi. 

 

Üle poole 18-65-aastastest Põlva valla elanikest nägi eelmise aasta jooksul purjus isikut, kelle 

käitumine oli nende jaoks hirmutav. 43% nendivad, et neid on purjus isik tänaval tülitanud ning 

viiendikku elanikest on purjus isik möödunud aastal sõimanud või mõnitanud. Alla viiendiku 

märgib, et kellegagi nende pere või sõprade seast on juhtunud purjus peaga õnnetus ja 7% on 

sõitnud autos, mille juht on alkoholi joonud. 
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● Alkoholi kättesaadavust alaealistele peavad Põlva valla elanikud suureks probleemiks 

ning sooviksid suuremat kontrolli müügikohtade üle. Lisaks peetakse oluliseks 

tegelemist vajavaks küsimuseks joobes autojuhte ning alkoholi müüki tugevate 

joobetunnustega isikutele. 
Üle poole (59%) vastajatest peavad Põlva vallas suureks probleemiks alkoholi kättesaadavust 

alaealistele ning arvavad, et alkoholi saamine on alla 18-aastase noorte jaoks kerge. Veidi üle 

pooled elanikest peavad suureks probleemiks ka alkoholi tarvitanuna mootorsõiduki rooli 

istumist ning alkoholi müüki tugevate joobetunnustega isikutele. 44% näevad probleemina 

salaalkoholi müüki ning umbes kolmandik avaliku korra rikkumist ning vägivalda ja 

kuritegevust joobes isikute poolt. Kõige vähem probleeme on alkoholi müügi kellaaegadest 

kinnipidamisega. 

 

60% Põlva valla elanikest arvab, et nende valla avalikel üritustel on näha liiga palju purjus 

inimesi. 40% leiab, et liiga palju purjus inimesi on liikumas nädalavahetuste õhtutel tänavatel. 

38% elanikest on seisukohal, et linnas on liiga palju alkoholi müügikohti. 

 

Põlva valla 18−65-aastased inimesed näeksid mitmeid tegevusi, mida vallavalitsus saaks alkoholi 

tarvitamise piiramiseks teha. Kõige enam mainitakse täiskasvanutele ja lapsevanematele 

üleskutset alaealistele alkoholi mitte pakkuda ning alaealiste alkoholi tarvitamisse keelavalt 

suhtuma. Enam märkimist leiab ka kontrolli suurendamine müügikohtade üle, et nad ei müüks 

alaealistele alkoholi. Veel leidub üle poole neid elanikke, kes arvavad, et kindlasti peaks keelama 

teatud üritustel (nagu spordi- või pereüritused) alkoholi müümise, suurendama kontrolli liikluses, 

et vältida joobes juhtimist, keelama alkoholi müügi laste- ja haridusasutuste ligiduses, 

kontrollima müügikohti, et nad ei müüks alkoholi joobes isikutele, piirama alkoholi 

reklaamimise võimalusi tänavatel. 

 

3.1.2. Põlva valla 6. ja 9. klasside õpilaste tervisekäitumise uuring 

 

● Rahulolu ja enesetunne 

61% 6. klassi õpilastest ja 57% 9. klassi õpilastest on endaga enamasti rahul. Seejuures 34% 9. 

klassi tüdrukutest ja 67% 9. klassi poistest on oma kehakaaluga rahul. 42% 9. klassi tüdrukutest 

üritab oma kaalu langetada ning 18% arvavad, et peaksid seda tegema, kuid hetkel ei tee. 9. 

klassi poistest üritab oma kaalu langetada 9% ning 4% arvavad, et peaksid seda tegema. Seega 

on tüdrukute osakaal, kes enda kaaluga rahul pole oluliselt kõrgem poiste vastavast näitajast. 

Samuti üritab oma kaalu langetada pea viis korda rohkem tüdrukuid võrreldes poistega. 

 

Viimase kuue kuu jooksul kogetud vaegused on toodud ära tabelis 23. Tabelist lähtuvalt kogevad 

9. klassi õpilased loetletud kaebusi üldjuhul tihemini kui 6. klassi õpilased. Soopõhiselt 

vaadatuna kogevad tüdrukud küsimustikus toodud vaegusi tihemini. Vastusevariandid "iga 

päev", "rohkem kui kord nädalas" ja "umbes kord nädalas" on tüdrukute puhul tihemini esinevad 

kui poiste puhul. Ainsa erandina saab tuua vilina ja kumina kõrvades, mida tüdrukud ja poisid 

kogevad peaaegu võrdsel määral. Eristuvana paistab 9. klassi õpilaste uimasuse ja stressi 

kogemine. Tervelt 30% neist kogeb uimasust iga päev. Võrrelduna 6. klassi õpilastega on seda 

üle kahe korra rohkem. Samuti kogeb 18% 9. klassi õpilastest stressi, vastav näitaja 6. klassides 

on vaid 3%.Vaadeldes magatud tundide arvu on selgelt näha, et 9. klassi õpilased magavad 

võrreldes 6. klassi õpilastega märgatavalt vähem. Mis võib olla ka põhjuseks, miks 9. klassi 

õpilased kogevad uimasust tihemini kui 6. klassi õpilased. Tihedamat stressi kogemist võib 

põhjendada ka väikese magatud tundide arvuga. Samuti võiks tüdrukute tihedama stressi 

kogemise taga võrreldes poistega peituda suurem mure koolitööde jm kohustuste täitmisega 

seonduvalt. Arvutikasutus on samuti suurem 9. klassi õpilaste seas. Tervelt 35% 9. klassi 

õpilastest kasutab arvutit 3−5 tundi päevas, ning üle viie tunni päevas 24% õpilastest. Vastavad 

näitajad 6. klassi õpilaste seas on 22% ja 9%, mis on samuti suhteliselt kõrged näitajad. Kui 

vaadata arvutikasutust soolisest aspektis, kasutavad poisid arvutit pisut rohkem kui tüdrukud. 
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Tabel 23. Kogetud kaebused viimase kuue kuu jooksul (%) 

Klass Kaebus Iga päev Rohkem 

kui kord 

nädalas 

Umbes 

kord 

nädalas 

Kord 

kuus 

Peaaegu 

mitte kunagi 

6. klass Peavalu 2 11 27 24 34 

 Kõhuvalu 1 9 15 34 37 

 Seljavalu 2 2 12 14 67 

 Valu kaelas, 

õlgades 
2 6 8 31 50 

 Vilin, kumin 

kõrvades 
3 6 6 15 65 

 Paha tuju, 

ärritus 
8 25 30 19 12 

 Mure 12 13 24 20 27 

 Stress 3 9 18 20 45 

 Uimasus 12 20 18 22 23 

9. klass Peavalu 7 16 22 34 20 

 Kõhuvalu 0 8 12 49 28 

 Seljavalu 4 18 15 24 38 

 Valu kaelas, 

õlgades 
6 14 20 19 39 

 Vilin, kumin 

kõrvades 
5 7 11 22 53 

 Paha tuju, 

ärritus 
11 29 29 24 5 

 Mure 12 24 25 25 12 

 Stress 18 17 20 20 24 

 Uimasus 30 25 22 13 9 

Allikas: Põlva valla 6. ja 9. klasside õpilaste tervisekäitumise uuring 

 

Lähedaste sõprade poolest on tüdrukute sagedasim vastus, et omatakse kahte head sõpra 

(vastavalt 36%). 6. klassi tüdrukute seas on rohkem neid, kellel on palju häid sõpru ning vähem 

neid, kellel on üks hea sõber, võrrelduna 9. klassi tüdrukutega. Poiste puhul on kõige 

sagedasemaks vastuseks, et neil on palju häid sõpru, koguni 48% poistest. 6. klassi ja 9. klassi 

poiste kõige suuremaks erinevuseks on nende arv, kellel ei ole häid sõpru. Tervelt 11% 6. klassi 

poistest väidab, et tal ei ole usaldusväärset eakaaslast, seevastu vastab samamoodi vaid 2% 9. 

klassi poistest. Samuti on vastav näitaja märkimisväärselt kõrgem tüdrukute vastavast näitajast 

(7%). Usaldusväärse täiskasvanu olemasolus 6-nda ja 9-nda klassi õpilaste vahel erinevusi ei ole. 

75% õpilastest on usaldusväärne inimene perekonna liige või sugulane ning 12% õpilastest 
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usaldatav täiskasvanu puudub. Usaldusväärse täiskasvanu puudumine on üsnagi muret tekitav. 

Eriti kui vaadata 6. klasside poiste vastuseid, kus 20% neist väidavad, et neil ei ole täiskasvanut, 

kellele oma muredest rääkida. Vastav näitaja on siinkohal taaskord märkimisväärselt kõrgem 

võrreldes 9. klassi õpilaste ja 6. klassi tüdrukutega (vastavalt 9. klassi poistel 11%, 9. klassi 

tüdrukutel 12% ja 6. klassi tüdrukutel 6%). Eristuvana paistab veel silma 6. klassi tüdrukute osa, 

kellel on usaldusväärne isik väljaspool kooli ja kodu - 15%. 

 

● Liikumine ja harrastused 

Kehalise kasvatuse tundides osalemise poolest tüdrukute ja poiste vahel suuri erinevusi ei ole. 

91% õpilastest osaleb kehalise kasvatuse tundides iga kord. Siinkohal tuleb erinevus sisse 

võrreldes omavahel 6-nda ja 9-nda klassi õpilasi. 6. klassi õpilasi, kes osalevad iga kord kehalise 

kasvatuse tunnis on 11% võrra rohkem kui 9. klassi õpilasi (vastavalt 97% ja 86%). Trenni 

tegemine väljaspool kooli on nii klasside kui ka soo lõikes üsna sarnane. Keskmiselt 25% 

õpilastest ei tee kunagi nii trenni, et läheksid higiseks, 20% teeb seda iga päev ning ülejäänud 

1−3 päeva nädalas. Keskmiselt 40% õpilastest osaleb mõne organisatsiooni või ühingu töös. 6-

nda ja 9-nda klassi tüdrukute puhul erinevused puuduvad, 34% tüdrukutest kuulub mõnda 

organisatsiooni või ühendusse. Samamoodi on vastanud 39% 6. klassi poistest ja 49% 9. klassi 

poistest. 28% õpilastest sooviks oma vabal ajal tegeleda mõne harrastusega (sport, muusika, 

kunst) või tegeleda vastava harrastusega rohkem. Peamiseks takistuseks soovide täitumisel 

osutus transport trenni ja/või tagasi. 

 

● Toitumine 

83% õpilastest sööb juurvilju vähemalt kord nädalas ning kõik õpilased söövad juurvilju 

vähemalt paar korda kuus. Samas 3% õpilastest ei söö kunagi või peaaegu mitte kunagi puuvilja 

ja marju. 60% õpilastest ei tarbi kunagi või peaaegu mitte kunagi energiajooki. Hommikusööki 

sööb iga päev 56% õpilasest. 9. klassi poistest 60% ja 6. klassi poistest 52% sööb hommikust iga 

päev. Tüdrukutel esineb vastupidine seos: 65% 6. klassi tüdrukutest ja 46% 9. klassi tüdrukutest 

sööb hommikusööki iga päev. Nende õpilaste osa, kes hommikusööki ei söö mitte kunagi on 9%. 

75% õpilastest sööb lõunat iga päev ning 1% ei söö mitte kunagi lõunasööki. Õhtusööki sööb 6-

nda klassi tüdrukutest 83% iga päev ning 10% 4−6 korda nädalas. Samad näitajad 9. klassi 

tüdrukutel on 74% ja 16%. Poistest 79% sööb iga päev õhtusööki. Märkimisväärne erinevus 6-

nda ja 9-nda klassi poiste vahel on järgnev: 9. klassi poistest 13% sööb õhtust 4−6 korda nädalas 

ning 4% 1-3 korda nädalas, 6. klassi poiste vastavad näitajad on 4% 4−6 korda nädalas ja 11% 

1−3 korda nädalas. 

 

● Alkoholi tarvitamine 

Pooled küsitletud õpilastest ei ole viimase aasta jooksul alkoholi tarvitanud, soolist erinevust 

antud juhul ei esine. Vanuseliselt on erinevused aga märkimisväärsed. 6. klassi õpilastest ei ole 

viimase aasta jooksul alkoholi tarbinud 77% õpilastest, 9. klassi õpilastest on samamoodi 

vastanud vaid 30%. 9. klassi õpilaste vastustest küsimusele, millal nad jõid esimest korda 

alkoholi, oli kõige sagedasemateks vastusteks vanuses 12, 13 ja 14. Mis näitab selgelt, et 

muutused alkoholi tarvitamises toimuvad just 6.-8. klassis õppides. 9-ndasse klassi jõudes on üle 

70% õpilastest alkoholi tarbinud, seejuures 17% 9. klassi õpilastest väidavad, et pole veel 

alkoholi proovinud. Soolist erinevust ei esinenud. 6. klassi poiste seas on rohkem neid, kes on 

viimase aasta jooksul tarvitanud alkoholi võrreldes 6. klassi tüdrukutega. Samas on tüdrukute 

seas kolm korda rohkem neid, kes on alkoholi viimase aasta jooksul tarvitanud rohkem kui 10 

korda (vastavalt tüdrukud 6% ja poisid 2%). 9. klassi õpilaste seas on märgatavalt rohkem 

poisse, kes viimase aasta jooksul alkoholi tarvitanud ei ole, võrreldes 9. klassi tüdrukutega 

(tüdrukuid 20%, poisse 38%). Samuti on kordades suurem tüdrukute arv, kes on tarvitanud 

alkoholi viimase aasta jooksul rohkem kui 10 korda (vastavalt tüdrukuid 26% ja poisse 6%). 

Seega saab öelda, et tüdrukud tarvitavad alkoholi rohkem kui poisid. Purju ei joo ennast kunagi 

34% 9. klassi tüdrukutest ja 20% 9. klassi poistest. Seevastu peaaegu alati joob end purju 4% 9. 

klassi tüdrukutest (poistest mitte keegi). 
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Tabel 24. Alkoholi kättesaamise viisid 9. klassi õpilastel (%) 

  
Ostan 

poest 

Sõprade, 

õe-venna 

käest 

Vanematelt 

nende 

teadmisel 

Vanematelt 

nende 

teadmata 

Sõprade 

vanematelt 

Teistelt 

täiskasvanutelt 

Tüdrukud 6 50 20 2 4 24 

Poisid 7 33 20 2 0 20 

Allikas: Põlva valla 6. ja 9. klasside õpilaste tervisekäitumise uuring 

 

● Suitsetamine 

91% 6. klassi õpilastest ei ole suitsu kunagi proovinud või on seda teinud korra. 7% 6. klassi 

õpilastest väidab, et on suitsetamise maha jätnud. Igapäevaseid suitsetajaid on 6. klassi õpilaste 

seas 4%, neist kõik poisid. 82% 9. klassi tüdrukutest ei ole kunagi suitsetanud või on korra 

proovinud, 9. klassi poistest on samamoodi vastanud 68%. Maha on suitsetamise jätnud 10% 9. 

klassi tüdrukutest ja 4% 9. klassi poistest. Igapäevaselt suitsetab 6% 9. klassi tüdrukutest ja 17% 

9. klassi poistest. Suitsude kättesaamisel on õpilastele abiks peamiselt sõbrad ning õed-vennad 

(10% 6. klassi tüdrukutest, 11% 6. klassi poistest, 18% 9. klassi tüdrukutest ja 16% 9. klassi 

poistest). Mõningatel juhtudel osatavad 9. klassi õpilased sigaretid poest ning 6. klassi õpilased 

võtavad sigaretid vanematelt nende teadmata. Märkimisväärne osa, 15%, 9. klassi poistest saab 

sigaretid teistelt täiskasvanutelt. Vaid 2% 9. klassi tüdrukute ja 4% 9. klassi poiste üks või 

mõlemad vanemad lubavad neil suitsetada. 9. klassi laste seas ei ole kunagi suitsu proovinute 

osakaal 33%. Kõige sagedasem aeg suitsu proovimiseks 9. klassi õpilaste seas on 

vanusevahemik 12−14 aastat. 43% 6. klassi õpilaste ja 31% 9. klassi õpilaste lähedastest ei 

suitseta mitte keegi. Seejuures tüdrukute lähedastest ei suitseta keegi 42% juhtudest ning poistel 

32% juhtudest. 

 

E-sigarette on suitsetanud 10% 6. klassi tüdrukutest ning 24% 6. klassi poistest. Samamoodi on 

vastanud 58% 9. klassi tüdrukutest ning 67% 9. klassi poistest. 9. klassi tüdrukutest pole kunagi 

e-sigaretti proovinud 40%, 9. klassi poiste seas on vastav näitaja 24%. Rohkem kui 12 korda on 

viimase aasta jooksul e-sigaretti suitsetanud 4% 9. klassi tüdrukutest ning 13% 9. klassi poistest. 

E-sigarette prooviti 9. klassi õpilaste seas esmakordselt kõige tõenäolisemalt vanusevahemikus 

14−15 aastat. Tavaliste suitsudega võrreldes hilisem proovimine on seotud e-sigarettide turule 

tulemisega. 

 

● Kool ja õppimine 

Arvamus koolist on parem tüdrukutel. Samuti on arvamus koolist parem noorematel ehk siis 6. 

klassi õpilastel võrreldes 9. klassi õpilastega. 6. klassis on poiste osakaal, kes vihkavad kooli või 

kellele kool ei meeldi märgatavalt suurem võrreldes 6. klassi tüdrukutega (vastavad näitajad 

poistel 39%, tüdrukutel 14%). 9. klassi tüdrukute seas on oluliselt rohkem neid, kellele kool ei 

meeldi või kes vihkavad kooli – 26%. 9. klassi poiste arvamus koolist seevastu on aga parem kui 

6. klassi poistel. 9. klassi poiste seas on nende osakaal, kes vihkavad kooli või kellele kool ei 

meeldi 27%. Üldiselt saab väita, et 6. klassi lapsed puuduvad koolist vähem põhjuseta kui 9. 

klassi õpilased. Samuti puuduvad koolist põhjuseta vähem tüdrukud. Põhjuseta ei puudu koolist 

kunagi 69% 6. klassi tüdrukutest ja 59% sama vanadest poistest, 42% 9. klassi tüdrukutest ning 

27% 9. klassi poistest. Üldisest trendist eristuvana paistavad silma 9. klassi tüdrukud, kes 

puuduvad koolist põhjuseta vähemalt kord nädalas, nende osakaal vastanute seas oli 6%. Poistest 

puudub koolist põhjuseta vähemalt kord nädalas 4% õpilasest ning 6. klassi tüdrukute seas 

iganädalasi põhjuseta puudujaid ei ole. 

 

Koolitöö põhjustab rohkem stressi tüdrukutele ning 9. klassi õpilastele. Kui 6. klassis on õpilaste 

osakaal, kellele koolitöö üldse stressi ei põhjusta 19%, siis 9. klassi õpilaste seas oli vastav 

näitaja 4%. 6. klassi poiste ja tüdrukute vahelised erinevused olid suhteliselt marginaalsed. 
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Samas kui 9. klassi poiste ja tüdrukute vahel esines oluline erinevus – tervelt 30% 9. klassi 

tüdrukutest põhjustab koolitöö palju stressi, 9. klassi poiste seas on nende osakaal 9%. Võrreldes 

omavahel 6-nda ja 9-nda klassi õpilasi on 6. klassis nende õpilaste osakaal, kes enda sõnul 

koolitöö tegemisel koolist abi ei saa viis korda suurem kui 9. klassi õpilaste osakaal (vastavalt 6. 

klassis 10% ja 9. klassis 2%). Olulised soolised erinevused puuduvad. Kodus aidatakse koolitöös 

rohkem 6. klassi õpilasi ning rohkem poisse. Koolitöös saab kodust harva abi või ei saa üldse abi 

26% 6. klassi ja 38% 9. klassi tüdrukutest. Poiste vastavad näitajad on 19% 6. klassi poistest ja 

27% 9. klassi poistest. 

 

● Turvalisus ja kiusamine 

Turvaliselt tunneb ennast oma naabruskonnas 94% õpilastest. Koolis tunneb ennast turvaliselt 

89% õpilastest ning kodus 97% õpilastest. Olulised soolised ja vanuselised vahed puuduvad. 

Viimase kuue kuu jooksul on koolis kiusatud 31% 6. klassi tüdrukutest, sealjuures kord või kaks 

kuue kuu jooksul 25% nendest. 6. klassi poistest on viimase kuue kuu jooksul koolis kiusatud 

28%, nendest 15% kord või kaks kuue kuu jooksul. Seega saab öelda, et 6. klassi poisse ja 

tüdrukuid kiusatakse suhteliselt võrdsel määral, samas kiusatakse poisse tihemini (6. klassi poiste 

osakaal, keda kiusatakse vähemalt 2−3 korda kuus on suurem võrreldes 6. klassi tüdrukutega). 

Samasugune trend avaldub 9. klassi õpilaste juures. 9. klassi tüdrukutest on viimase kuue kuu 

jooksul koolis kiusatud kord või kaks 16%. 9. klassi poistest on kiusamise ohvriks vähemalt kord 

võik kaks kuus langenud 13%, nendest 8% kogevad kiusamist vähemalt 2−3 korda kuus. Põlva 

valla koolide võrdluses on kõige vähem kiusatud Põlva Põhikool õpilasi, 82% nendest on 

vastanud, et neid pole viimase kuue kuu jooksul kordagi kiusatud (teiste koolide vastavad 

näitajad: Põlva Ühisgümnaasium 78%, Mammaste lasteaed ja kool 65%, Johannese kool ja 

lasteaed Rosmal 79%). 6. klassi õpilastest 15% on viimase 6 kuu jooksul kiusatud interneti või 

mobiiltelefoni kaudu. 9. klassi tüdruktest on interneti või mobiiltelefoni vahendusel kiusamise 

ohvriks langenud 8% ning 9. klassi poistest 4% viimase kuue kuu jooksul. 

 

Üle 80% 9. klassi õpilastest arvab, et neil läheb tulevikus väga hästi või enam-vähem. Vaid 2% 

9. klassi tüdrukutest arvab, et neil ei lähe kõige paremini. 6. klassi poistest arvab, et tulevikus 

läheb neil hästi 85%, 6. klassi tüdrukute seas on vastav osakaal 75%. 

 

3.1.3. Terviseprofiili seos Põlva valla arengukavaga  

 

Terviseprofiil vastab Põlva valla arengukavale aastateks 2015−2029. Terviseprofiilis kajastatud 

valdkondade probleemid, eesmärgid ja tegevused on välja toodud Põlva valla arengukava 

aastateks 2015-2029. Avalikustatud Põlva valla kodulehel www.polva.ee 

 

/Väljavõte valla arengukavast/: RAHVATERVIS 

Rahva tervisele kujutavad suurt ohtu vaesus, pikaajaline töötus, vähenev sotsiaalne kaitse, 

inimestevahelise toetuse ja usalduse vähesus, ühiskondlik teadmatus, ebatervislikud eluviisid ja 

keskkonnategurid. Mida suurem on sotsiaalne sidusus, seda paremad on tervise näitajad. 

PROBLEEMID 

· Elanike vähene huvi tervislike eluviiside vastu 

· Noorte vähene aktiivsus avalike spordi- ja vabaaja veetmise väljakute kasutamisel 

· Spordivahendid kallid, vähesed võimalused laenutamiseks 

· Huviringide valiku vähesus külakeskustes 

· Ühistranspordi vähesus 

· Sõltuvusainete (eelkõige alkoholi) kättesaadavus ja kasutamine 

· Tervisekomisjon tegeleb antud valdkonnaga põhitöö kõrvalt 

· Projektipõhine tervise edendamise arendus ja tegevused ei ole alati jätkusuutlikud 

· Erivajadustega inimeste juurdepääs asutustele/hoonetele vajab parendamist 

· Perearstide ülekoormatus ja seetõttu ennetustegevuse vähesus 

· Põlva Haigla üldhaiglana tööshoidmine on iga-aastaga raskem riigi tervishoiupoliitika tõttu 

· Teiste omavalitsuste huvi ja toetuse puudumine haigla tegevusele 

http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/Lisa_.pdf
http://www.polva.ee/bw_client_files/polva_linn/public/img/File/Lisa_.pdf
http://www.polva.ee/
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· Haigekassa hinnakiri piiratud (lepingud, tasulised teenused) 

· Kooli tervishoiuteenused ebapiisavad 

· Koduõendusteenuse vähesus 

· Nõustamisteenuste vähesus, eelkõige mitte töötutele, näiteks juriidiline-, võla-, pere-, 

psühholoogiline-, sõltuvusainete nõustamine 

· Osade erialaspetsialistide puudus, pikad järjekorrad mujal (lastepsühhiaater, perenõustajad, 

psühhoterapeut) 

· Vähene koostöö perearstide, eriarstide ja sotsiaaltöötajate vahel 

EESMÄRGID 

 Tervist toetava ja väärtustava elu-, töö- ja õpikeskkonna tagamine 

 Elanikkonnale tervislike valikute ja eluviiside soodustamine ning kättesaadavuse 

parandamine 

 Kõikidele abivajajatele kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse kindlustamine 

TEGEVUSED 

· Tervisedenduse riiklikest ja maakondlikest programmidest ning projektidest aktiivne osavõtt 

koostöös maavalitsuse ja naaberomavalitsustega ning ettevõtjate ja kolmanda sektoriga 

· Elanikkonna tervislike eluviiside soodustamiseks teenuste, vahendite, info ja teadmiste 

kättesaadavuse parandamine paikkondlikul tasandil 

· Ühistranspordi suurendamine ja sõidugraafikute kohandamine vastavalt elanikkonna 

vajadustele 

· Keskkonnast tingitud terviseriskide vähendamine 

· Tervisedenduse komisjoni töö jätkamine 

· Tervisedenduse tegevuskava täiendamine ja elluviimise toetamine 

· Tervisedenduslike loengute, õppepäevade, infopäevade vahendamine ja korraldamine 

(eakatele, puuetega inimestele, noortele, lastele, lapsevanematele jt) 

· Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide 

väljaarendamise toetamine 

· Nõustamisteenuste arendamine ja osutamine 

· Preventiivse töö tõhustamine, efektiivsem töö riskirühmadega 

· Tervist edendavate asutuste tegevuse jätkumise toetamine, sealhulgas haigla, koolid, 

lasteaiad jt 

· Perearstide, hambaarstide, eriarstiabi ja kiirabiteenuse kättesaadavuse jätkuv tagamine Põlva 

vallas 

· Perearstide ennetava töö tõhustamine elanikkonna seas ja tihedam koostöö omavalitsusega 

· AS Põlva Haigla tegevuse toetamine üldhaiglana ja osutatavate teenuste valiku tagamine 

· Õendushooldusteenuse osutamine ja geriaatrilise teenuse arendamine AS Põlva Haiglas 

· Koolides ja lasteasutustes tervishoiutöötaja olemasolu tagamine 

· Koostöö tõhustamine toimetulekuraskustes lastega peredega, et parandada nende 

arenguvõimalusi ning seeläbi soodustada nende tõrjutuse vähenemist ja kaasatuse 

suurenemist 

· Perekeskuse tegevuse jätkamise toetamine 

· Noorte suurem kaasamine ja suunamine kasutama tasuta kättesaadavaid terviseradasid, 

külaplatse ning spordi- ja vabaaja veetmise väljakuid 

· Mänguväljakute rajamine, ümberehitamine ja laiendamine kogu valla territooriumil 

· Külakeskustes ja kultuurikeskuses suurema valikuga huviringide tagamine ning noorte 

aktiivsem kaasamine 

· Põlva Avatud Noortekeskuse tegevuste ja sihtrühma laiendamine koostöös 

noorsootöötajatega 

· Õpilasmaleva jätkuv rakendamine noorte praktiliseks töökasvatuseks 
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4. Kokkuvõte 

 

Põlva valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on kaardistada valla elanike tervist ja heaolu 

mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Andmeid 

analüüsides on välja toodud peamised tervist mõjutavad tegurid ning probleemid, mis on 

üksteisega otseselt või kaudselt seotud. Vastavalt probleemide ringile on välja pakutud 

võimalikud tegevused ja ennetusmeetmed tervise edendamiseks Põlva vallas. 

 

Põlva valla tervisedenduse korraldamiseks ning tervisedenduslike ülesannete täitmiseks on 

moodustatud alatine tervisekomisjon, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid: 

vallavalitsuse ametnikud, erialaspetsialistid, volikogu liikmed ja allasutuste juhid. 

Tervisekomisjoni liikmed ja vallavalitsuse töötajad on olnud suureks abiks terviseprofiili 

koostamisel. 

 

Valla tervisetegurite hetkeseisundit on hinnatud Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud 

kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamise juhendmaterjalis vajalikuks ja 

soovituslikuks peetud indikaatorite abil. 

 

Inimesed peavad praktilise elu vajadustest lähtuvalt rohkem liikuma ja tegema füüsilist tööd, mis 

on tervisedenduse seisukohalt igati positiivne. Joogivee kvaliteedi parandamiseks on vald mitmel 

eelneval aastal osalenud hajaasustuse programmis, mille kaudu saavad vallaelanikud taotleda 

toetust EASi ja valla eelarve vahenditest oma majapidamise õuealale kaevu, veetrassi ja 

kanalisatsioonisüsteemi, juurdepääsutee või autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks.  

 

Probleemidena tulid välja: suur töötus või töökohtade vähesus, surve sotsiaalsfäärile, 

maksumaksjate arvu vähenemine ja miinimumpalga saajate suurenemine, ravikindlustuseta 

inimeste arvu pidev suurenemine (eriti töötute noorte seas), alkoholism, suitsetamine, stressis ja 

depressioonis olevate inimeste suur protsent, noorte seas sõltuvusainete proovijate suur osakaal, 

kergliiklusteede vähesus. Elanikkond ei kasutata aktiivselt olemasolevaid avaliku kasutusega 

vabaaja veetmise võimalusi ning spordirajatisi. 

 

Tervisedenduse eesmärgil ja koostöös kõigi osapooltega (koolid, ettevõtted, vallavalitsus, klubid, 

MTÜd jt) on vaja toetada olemasolevat kogukonna aktiivsust, sealhulgas külavanemaid, 

suurendada olemasolevate küla- ja spordiplatside ning spordikeskuste kasutamissagedust, 

propageerida elanikkonnas rohkem tervislikke eluviise ja tervisesporti ning teavitada 

elanikkonda tervisele kahjulikest käitumisviisidest. Oluline on rajada ja arendada objekte, mis 

omavad mitut funktsiooni ning mida on võimalik kasutada kogu elanikkonnal (nt kergliiklusteed-

väliatraktsioonid, mis on turvaline liikumistee koolilastele ja samas vabaajategevus kogu 

elanikkonnale), parandada vallas kättesaadavaid nõustamisteenuseid ning mitmekesistada nende 

valikut. Paljud teenused on projektipõhised, mistõttu on abi vaid lühiajaline. 

 

Terviseprofiili tegevuskava koostamisel on aluseks võetud Põlva valla arengukava aastateks      

2015–2029. Terviseprofiilis püstitatud eesmärkide elluviimiseks soovitakse teha koostööd riigi 

organisatsioonidega, maavalitsusega, naaberomavalitsustega, kolmanda sektori ning 

ettevõtjatega. 

 

TERVISEPROFIILI KOOSTAJAD 

Terviseprofiili koostas ja andmete kogumist koordineeris Hannela Teaste Põlva valla 

tervisekomisjoni esimees. Terviseprofiili koostamisel osalesid ja informatsiooni aitasid koguda 

Põlva valla tervisekomisjoni liikmed ja Põlva Vallavalitsuse spetsialistid. 
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5. Põlva valla tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016−2025 

Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja ja 

koostööpartnerid 

Rahastamise allikas 

Kogukonna teadlikkuse tõstmine läbi 

koolituste, infopäevade ja ühistegevuste. 

Võttes aluseks: Rahvastiku tervise 

arengukava 2009−2020; 

Südame- ja veresoonkonnahaiguste 

ennetamise riiklik strateegia 2005-2020; 

Eesti uimastitarvitamise vähendamise 

poliitika valge raamat  

Elanike teadlikkuse 

tõstmine; 

Tervislikud eluviisid ja 

konkurentsivõimelisus 

tööturul 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas- ja erasektor, Põlva 

Maavalitsus jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd, 

kolmas- ja erasektor, Põlva 

valla eelarve (edaspidi 

KOV eelarve) jt 

Koolituste korraldamine laste ja noorte 

teadlikkuse tõstmiseks liikluses, 

tervistkahjustavate sõltuvusainete (alkohol 

tubakas, narkootikumide) mõjudest, 

riskikäitumisest koolis ja tänaval ning 

seksuaalkäitumises) 

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Koolid, lasteaiad, Põlva 

Vallavalitsus, kolmas 

sektor, Politsei, jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV eelarve 

jt 

Propageerida joobes isikutele alkoholi 

mittemüümist – koostöö alkoholi 

müügikohtadega alkoholi kättesaadavuse 

vähendamiseks alaealistele ja joobes 

isikutele (koolitused ettevõtetele ja 

müüjatele). 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine; 

Tervislikud eluviisid ja 

konkurentsivõimelisus 

tööturul; 

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas- ja erasektor, Põlva 

Maavalitsus, Politsei jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd, 

ettevõtted, KOV eelarve jt 

Täiendavate piirangute kehtestamine 

alkoholi müügile  

Elanike teadlikkuse 

tõstmine;  

Tervislikud eluviisid ja 

konkurentsivõimelisus 

tööturul 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas- ja erasektor, Põlva 

Maavalitsus jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd, 

ettevõtted, riik, KOV 

eelarve jt 

Põlva valla koolide nõustamine 

uimastiennetuse tegevusplaanide 

koostamisel 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine;  

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas- ja erasektor, Põlva 

Maavalitsus, Põlva valla 

üldhariduskoolid jt 

 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 
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Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja ja 

koostööpartnerid 

Rahastamise allikas 

Sõltuvusprobleemidega isikute 

tugigruppide loomine ja tegevuse 

toetamine ning spetsialistide koolitamine 

Tervislikud eluviisid 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas sektor  

KOV eelarve, siseriiklikud 

ja EL programmid jt 

Riskirühma kuuluvate inimeste (sh tööd 

kaotanud/kaotamas ja vanglast vabanenud 

isikud) 

aktiivsem kaasamine ja nõustamine ning 

praktiline rakendamine  

Sotsiaalse siduvuse 

arendamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

ettevõtted, kolmas sektor 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, ettevõtted, 

KOV eelarve jt 

Tugiisikuteenuse arendamine ja 

rakendamine 

Sotsiaalse siduvuse 

arendamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

ettevõtted, kolmas sektor, 

Eesti Töötukassa 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, ettevõtted, 

KOV eelarve jt 

Elanikkonnale seksuaalkasvatuslike, HIVi 

ja AIDSi teadlikkuse ning 

tervistkahjustavate sõltuvusainete 

tarbimise ennetamise õppepäevade 

läbiviimine 

Tervislikud eluviisid 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

haridusasutused, kolmas 

sektor, erasektor jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV eelarve 

jt 

Elanikkonnale tervisliku toitumise ja 

eluviiside propageerimine ning võimaluste 

loomine (koolitused, nõustamised, 

infopäevad, praktiline õpe, väljasõidud, 

tervisepäevakud  

Tervislikud eluviisid ja 

konkurentsivõimelisus 

tööturul 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

ettevõtted, kolmas- ja 

erasektor 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV eelarve 

jt 

Tervisliku elu-, õppe- ja töökeskkonna 

parendamise toetamine  

(sh investeeringud) 

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas sektor, ettevõtted 

ja organisatsioonid 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, ettevõtted, 

KOV eelarve, MTÜd jt 

 

Erivajadustega isikute kaasamine ja 

lõimimine kogukonda 

Sotsiaalse sidususe 

arendamine ja tervist 

toetav keskkond 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas sektor, ettevõtted 

ja organisatsioonid 

KOV eelarve; erasektor, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 

Valla sotsiaalse taristu 

struktuuri ja teenuste arendamine  

Sotsiaalse sidususe 

arendamine ja teenuste 

kättesaadavuse 

parandamine 

 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

hooldekodu, 

kolmas sektor 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV eelarve 

jt 
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Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja ja 

koostööpartnerid 

Rahastamise allikas 

Perekooli käivitamine- iseenda ja pere 

toimetulekuks ning tervislike eluviiside ja 

võimaluste teadvustamine. 

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus 

 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV eelarve 

jt 

Perevägivalla alane teavitus ja koolitus  Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, Põlva 

piirkonna koolid ja 

lasteaiad, politsei, Põlva 

Maavalitsus, perearstid, 

Ohvriabi jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV 

eelarve, Põlva 

Maalvalitsus jt 

Algklasside õpilaste ja lasteaialaste 

ujumise algõppe toetamine  

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, koolid 

ja lasteaiad, lapsevanemad 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, jt 

Lapsevanematele koolituste, infopäevade, 

ümarlaudade korraldamine laste ja noorte 

tervise edendamise, terviseriskide 

maandamise ja arengu toetamise teemadel  

Elanike teadlikkuse 

tõstmine, laste tervislik ja 

turvaline areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, Põlva 

piirkonna koolid ja 

lasteaiad, lapsevanemad, 

politsei, Põlva 

Maavalitsus, perearstid jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV 

eelarve, Põlva Maavalitus 

jt 

Laste teadlikkuse tõstmine läbi 

õppeväljasõitude  

Laste teadlikkuse tõstmine  2016−2025 Haridusasutused, Põlva 

Vallavalitsus, kolmas 

sektor 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV 

eelarve, lapsevanemad, 

ettevõtted, MTÜd jt 

Laste koolivaheaegade ja vaba aja 

terviseteadlikum sisustamine  

 

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Haridusasutused, Põlva 

Vallavalitsus, Põlva 

Avatud Noortekeskus, 

noorteklubi,  

kolmas sektor 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV eelarve 

jt 

Aktiivsete töö- ja puhkelaagrite 

korraldamine Põlva valla noortele 

Tervislikud eluviisid 2016−2025 Haridusasutused, Põlva 

Vallavalitsus, valla 

hallatavad asutused, Põlva 

Avatud Noortekeskus,  

kolmas sektor 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 

Elanikkonnale aktiivse puhkuse 

võimaluste tutvustamine ning valla 

tervise- ja spordirajatiste kättesaadavuse 

parandamine  

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Ettevõtted, kolmas sektor, 

Põlva Vallavalitsus jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, ettevõtted, 

KOV eelarve jt 
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Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja ja 

koostööpartnerid 

Rahastamise allikas 

Tervisedenduslike ettevõtete 

propageerimine ning võrgustiku 

suurendamine 

 

Tervislik töökeskkond 2016−2025 Ettevõtted, Põlva 

Vallavalitsus, Põlva 

Maavalitsus 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV 

eelarve, Põlva Maavalitsus 

jt 

Kergliiklusteede rajamine ja 

tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja 

laiendamine  

Elanikkonna 

liikumisaktiivsuse 

suurendamine ja 

keskkonna terviseriskide 

vähendamine 

2016−2025 Põlva Vallavolikogu ja 

Vallavalitsus, 

Maanteeamet jt 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 

Joogivee kättesaadavuse ja kvaliteedi 

parandamine, sadevee ja kanalisatsiooni 

ärajuhtimine; tuletõrje veevõtukohtade 

väljaehitamine valla külades 

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Elanikkond, Põlva 

Vallavalitsus, AS Põlva 

Vesi 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, 

(Hajaasustuse programm), 

elanikud jt 

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja 

laiendamine  

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Põlva Vallavalitsus KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 

Olemasolevate spordi- ja mänguväljakute 

laiendamine (sh väikelastele) ning uute 

rajamine valla küladesse ja linna 

territooriumile 

Laste tervislik ja turvaline 

areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas sektor 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 

Valla tervisepäevade, spordipäevade, 

ujulapäevade, külapäevade jm 

ühistegevuse korraldamise 

 

Tervislikud eluviisid 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

külavanemad, seltsingud, 

MTÜd, ettevõtjad, kolmas 

sektor 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, ettevõtted jt 

Elanike teavitamine spordi ja 

liikumisharrastusega tegelemise 

võimalustest, spordiürituste toimumisest 

Aktiivse liikumise ja 

spordi väärtustamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

külavanemad, seltsingud, 

MTÜd, ettevõtjad, kolmas 

sektor 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 

Külade elukeskkonna parendamiseks 

investeeringute tegemine 

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, MTÜ-

d, ettevõtjad 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 

Uute atraktiivsete liikumisvõimaluste 

väljaarendamine 

Aktiivse liikumise ja 

spordi väärtustamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

MTÜd, ettevõtjad 

KOV, siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 
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Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja ja 

koostööpartnerid 

Rahastamise allikas 

Riiklike terviseprogrammide elluviimine 

koostöös Põlva Vallavalitsuse allasutuste, 

Põlvamaa Tervisenõukogu ja 

mittetulundusühingutega  

Elanike teadlikkuse 

tõstmine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

külavanemad, seltsingud, 

MTÜd, ettevõtjad, kolmas 

sektor 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 

Koolituste korraldamine vaimse tervise 

probleemidega inimestega tegelevatele 

spetsialistidele 

Sotsiaalne sidusus ja 

võrdsed võimalused. 

Terviseteenuste 

kättesaadavuse 

parandamine. 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, Põlva 

Haigla spetsialistid, 

perearstid jt 

KOV eelarve, TAI jt 

Koolituste ja ürituste korraldamine vaimse 

tervise probleemide ennetamiseks 

(motivatsioonikoolitused, 

eneseabikoolitused, ühisüritused). 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine, laste tervislik ja 

turvaline areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, Põlva 

piirkonna koolid ja 

lasteaiad, lapsevanemad, 

politsei, Põlva 

Maavalitsus, perearstid jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV 

eelarve, Põlva Maavalitsus 

jt 

Iga-aastane tervise-riskikäitumise uuringu 

läbiviimine koolilaste seas (riskikäitumise 

muutuste hindamiseks) 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine, laste tervislik ja 

turvaline areng 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, Põlva 

piirkonna koolid ja 

lasteaed, lapsevanemad, 

politsei, Põlva 

Maavalitsus, perearstid, 

Põlva Haigla jt 

Siseriiklikud- ja EL 

programmid, KOV 

eelarve, Põlva Maavalitsus 

jt 

Esmaabi- ja keskkonnaalane koolitus Elanike teadlikkuse 

tõstmine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

Punane Rist, 

haridusasutused, kolmas- 

ja erasektor 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 

Info kättesaadavuse tagamiseks valla 

ajalehes järjepideva terviseveeru 

avaldamine, küladesse infotahvlite 

paigaldamine, kodulehel ja 

raamatukogudes tervisedenduslike 

infomaterjalide avalikustamine 

 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, valla 

hallatavad asutused, 

külavanemad 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 
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Tegevus Eesmärk Aeg Teostaja ja 

koostööpartnerid 

Rahastamise allikas 

Turvalisuse tagamiseks naabrivalve 

liikumise propageerimine/toetamine. 

 

Terviseteenuste 

kättesaadavuse 

parandamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas sektor, 

külavanemad 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, kinnistute 

omanikud, kolmas sektor 

Külamärkide ja küla teeviitade 

paigaldamine küladesse. Juurdepääsuteede 

parendamine. 

Terviseteenuste 

kättesaadavuse 

parandamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kinnistu omanikud, 

külavanemad 

KOV eelarve, kinnistu 

omanikud, siseriiklikud- ja 

EL programmid 

Ujumiskohtade kaardistamine, 

korrastamine ja väljaarendamine 

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

külavanemad, MTÜd 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 

Seiklus- ja matkaradade ning 

teemaparkide arendamine ning tugitaristu 

väljaehitamise toetamine 

Tervist toetav keskkond 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

kolmas- ja erasektor 

KOV eelarve, MTÜd 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, ettevõtted, jt 

Aktiivsete noorte kaasamine ning laste ja 

noortega tegelevate spetsialistide 

nõustamine ja koolitamine 

Laste tervislik areng 2016−2025 Põlva Vallavalitsus, valla 

hallatavad asutused, Põlva 

Maavalitsus jt 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, MTÜd jt 

Uuringute läbiviimine ja analüüs elanike 

rahulolu kohta tervist edendavate 

võimaluste ja vajaduste kohta; perearstide 

ja pereõdede kaasamine tervist 

edendavatesse projektidesse 

Terviseteenuste 

kättesaadavuse 

parandamine 

2016−2025 Põlva Vallavalitsus, 

perearstid, valla hallatavad 

asutused  

KOV eelarve, perearstid, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid jt 

Põlva Vallavolikogu ja -valitsuse ning 

spetsialistide koolitamine kogukonna 

teadlikuks tervise hindamiseks ja 

analüüsimiseks, vajaliku infomaterjali 

süsteemseks kogumiseks, et planeerida 

eelarves tasakaalustatud investeeringuid 

vastavalt hinnatud vajadustele 

Sotsiaalne sidusus ja 

võrdsed võimalused. 

Terviseteenuste 

kättesaadavuse 

parandamine  

2016−2025 Põlva Vallavolikogu ja 

Vallavalitsus, 

vallaametnikud, 

spetsialistid jt 

KOV eelarve, 

siseriiklikud- ja EL 

programmid, TAI jt 

Elanikkonnale tervisedenduse 

võimalustest teavitamise viiside 

väljatöötamine 

Elanike teadlikkuse 

tõstmine 

2016-2025 Põlva Vallavalitsus ja 

valla hallatavad asutused, 

külavanemad, MTÜd jt 

KOV eelarve, TAI, Põlva 

Maavalitsus jt 

Tervise edendaja ametikoha loomine  Tervist toetav keskkond 2016-2025 Põlva Vallavolikogu ja 

Vallavalitsus 

KOV eelarve 
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Kasutatud allikad ja kirjandus 

1. Põlva Vallavalitsuse spetsialistidelt saadud arvnäitajad 

2. Statistikaameti statistiliste näitajate andmebaas www.stat.ee 

3. Tervise Arengu Instituut www.tai.ee  

4. Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur ja Põlva politseijaoskond 

6. Päästeamet 

7. Kohaliku omavalitsuse ja maakonna terviseprofiili koostamine Juhised Tervise Arengu 

Instituut 

8. Põlva Maavalitsuse alaealiste komisjon 

9. Põlvamaa Terviseprofiil  

10. Maksu- ja Tolliamet 

11. www.keskkonnainfo.ee 

12. Terviseamet 

13. Äriregister 

14. Rahvastikuregister 

15. www.terviseinfo.ee 

16. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi infokogumik laste vaimse tervise häiretest "Vaimne 

tervis – väärtus meie kõigi jaoks" 

17. WHO – maailma terviseorganisatsioon 

18. Põlva valla arengukava aastateks 2015−2029 www.polva.ee 

http://www.stat.ee/
http://www.tai.ee/
http://www.keskkonnainfo.ee/
http://www.terviseinfo.ee/
http://www.polva.ee/
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