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EESSÕNA

Arengukava on dokument, mis määratleb antud hooldekodu pika- ja lühiajalised 
arengueesmärgid ning nende elluviimise võimalused. Samal ajal arvestab majandusliku ja 
sotsiaalse keskkonna suundumusi (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus). Arengukava on 
aluseks eelarve koostamisel, investeeringute kavandamisel ja vajadusel nende jaoks rahaliste 
vahendite taotlemisel.
Vigala Hooldekodu arengukava fikseerib Vigala Hooldekodu hetkeolukorra ja on aluseks 
järgnevate aastate tegevusplaanidele. Arengukavast lähtumine aitab vältida juhuslikkust ja 
kaootilisust hooldekodu juhtimisel ning loob võimaluse järgida ühtset terviklikku süsteemi. 
Arengukava võimaldab ratsionaalselt ning sihipäraselt jaotada ning kasutada hooldekodu 
ressursse, aitab viia kooskõlla erinevate struktuuride tegevust (kohalik omavalitsus, 
lepingupartnerid, investorid), samuti on see abiks erinevate otsuste langetamisel, tagades 
hooldekodu elanikele ja töötajatele kindlustunde.
 Käesolev arengukava ei ole lõplik dokument, vaid lähtealus edaspidiseks tegevuseks. 
Vajadusel tehakse arengukavasse täpsustusi ning parandusi, seatakse paika konkreetsed 
prioriteedid.

Arengukava koostamise metoodika

Käesolev arengukava on koostatud Vigala Hooldekodule aastateks 2013 – 2018 
arenguvisiooniga aastani 2020. Arengukava koostamise eesmärgiks oli põhiliste 
muutusvajaduste ning arengusuundade valimine ja nende põhjal realisatsiooniplaani 
koostamine.
Arengukava koostamisel lähtuti kahest tasandist, mille abil on kerge määratleda hooldekodu 
põhilised muutusvajadused ja arengusuunad. Esiteks hetkeolukorra iseloomustus ja analüüs 
ning teiseks visioon ja arengueesmärgid. Nende tasandite vahele jääb muutusvajadus ehk 
tegevused, mida on vaja teha, et jõuda soovitud olukorrani. Muutusvajaduste analüüside 
tulemusena sündisid põhilised arengusuunad.
Arendussuundade ja muutusvajaduste põhjal on koostatud realisatsiooniplaan, kus on täpselt
määratletud tegevused, mis on vaja sooritada ning kes vastutavad.
See loob selge ja mõõdetava plaani hooldekodu arendamiseks.
Arengukava koostamise eesmärgiks on:

• teadvustada olukorda hooldekodus, analüüsida informatsiooni, kujundada 
lähtealus;

• arengut määravate protsesside tervikanalüüsiks ja arengu suunamiseks;
• aktiviseerida üksikisikuid, organisatsioone ja huvigruppe kasutama oma 

kodanikuõigust avaldada arvamust ja sellega seoses osaleda hooldekodu arengu
kujundamisel;

• tekitada eeldused hooldekodu arenguks;
• sõnastada soovitud eesmärgid;
• määrata hooldekodu arengu pikaajalised eesmärgid, koostada tegevuskava;
• anda informatsiooni potentsiaalsetele investoritele ja koostööpartneritele 

hooldekodu arenguvõimaluste kohta.
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SISSEJUHATUS

Vananeva rahvastiku taustal seisavad enamik riike probleemi ees, kuidas tagada vanema 
põlvkonna heaolu. Valdavalt on tegemist ulatuslike ja kalliste programmidega eakate heaolu 
tagamiseks. Rahvastiku parem liikuvus, välismaal töötamine on lahutanud vanemad lastest, 
samuti on suurenemas üksikute eakate arv, kel ei ole lapsi või lähedasi sugulasi ja tuttavaid, 
kes neid toetaks või hooldaks. Hooldaja palkamine on tänapäeva Eestis taskukohane vaid 
vähestele. Nii langebki eakate hooldamise ja ülalpidamise põhiraskus ühiskonnale. 
Avahooldus, kui inimlähedasem hooldusviis on majanduslikult põhjendatum vaid siis, kui 
eaka poolt vajatav hoolduse maht on väike ja piirdub üksikute kindlate teenustega, mida 
hooldaja eakale osutab. Valdavalt on avahooldus vähest abi vajava eaka toetamine. Teatud 
vajadustest alates on avahooldus majanduslikult väiksema efektiivsusega, kui seda on 
hooldamine hooldekodus. Hooldekodu on koht, kus leiavad peavarju eakad, kelle toimetulek 
on oluliselt piiratud kas mingi füüsilise või vaimse puude tõttu, kellel puuduvad lähedased 
sugulased või hooldajad ei ole võimelised tagama kodust hooldust.
 Vigala Hooldekodu on munitsipaalomandis  1995. aasta märtsist. Paraku ei ole realiseerunud 
juba aastaid arutatud üldtüüpi hooldekodude ülalpidamiskulude kolmest allikast 
finantseerimise skeem. Need kolm allikat oleks:

• hoolealuse ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate vahendid;
• hoolealuse elukoha järgse omavalitsuse vahendid;
• riigieelarvelised vahendid.

Praeguse raskel majanduslikul perioodil on küllaltki kõrge eaka hooldamisetasu jäänud 
põhilises osas laste kanda. Omavalitsused tasuvad vaid üksikute toimetulekuraskustega eakate
hooldamistasu. Ka eakale kättejääva pensioniosa suurus on aastatega vähenenud 15 %-lt 5%-
le. Käesolev arengukava lähtub teesist - Vigala Hooldekodu oli, on ja jääb. Muidugi peab 
hooldekodu siinjuures paindlikult reageerima nõudmise-pakkumise vahekorra muutustele ja 
arvestama üha tiheneva konkurentsiga hooldusteenuse turul.
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1. Üldsätted

Vigala valla asutus  “Vigala Hooldekodu” (edaspidi asutus) on loodud Vigala Vallavalitsuse 
juurde, ta on Vigala valla volitatud hoolekandeasutus, kellele on antud hallata valla vara. Ta ei
ole avalik-õiguslik juriidiline isik, kuid osaleb tsiviilõiguslikes suhetes avalik-õigusliku 
juriidilise isikuna vastavalt Tsiviilseadusliku üldosa seaduse ( RT I 1994, 53, 889) § 6-le. 
Asutusel on oma pitsat ja atribuutika.

Asutuse aadress:  Naravere küla
    Vigala vald
    78022 RAPLA MAAKOND

Asutus lähtub oma tegevuses teeninduspiirkonna tarbijate huvidest, valdab, kasutab ja käsutab
munitsipaalomandit ja teistelt juriidilistelt ja üksikisikutelt renditud või saadud vara seadusega
ja lepingutega kindlaksmääratud korras. Asutus osutab oma teenuseid tasu eest Vigala valla 
elanikele vastavalt Vigala Vallavolikogu poolt kinnitatud hooldustasu määramise korrale.

Teiste valdade ja linnade hooldusaluste eest tasutakse vastavalt antud valla või linna volitatud 
esindajaga sõlmitud lepingule. Asutuse põhitegevuseks on hooldusteenuse pakkumine 
eakatele ja puuetega inimestele. Põhitegevuse kõrvalt võidakse sõlmida ka teisi lepinguid 
teenuste osutamiseks ja täiendava tulu saamiseks.

Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi kehtivast 
seadusandlusest, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi normatiivaktidest, Vigala valla 
põhimäärusest ja Vigala Hooldekodu põhimäärusest. Asutus vastutab oma kohustuste eest 
temale üleantud ja tema tegevuse tulemusena moodustunud vara ja vahenditega Eesti 
Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras Vigala Vallavalitsuse, lepingupartnerite ja oma 
töötajate ees.

2. Ajalooline taust ja üldiseloomustus

2.1. Ajalooline taust

 Asutus   asub Rapla maakonnas Vigala vallas Naravere külas endises kiriklas.  Praegusele 
kohale ehitati kirikla 1786.a. 1955.a. renoveeriti maja haiglaks - nii nagu see praeguseks on. 
Keset maja ehitati koridor, kust oli hea eraldi igasse palatisse pääseda. Arsti vastuvõtu ruumid 
valmisid vasakusse maja ossa. Haiglana töötas maja 1995. aastani, seega 40 aastat. Märtsis 
1995.a. renoveeriti maja  hooldekoduks. 1996.a veebruaris valmis I korrus ja peale seda 
asusid siia elama ka esimesed hoolealused. II korrus ehitati 1996.a. märts- 1997.a. märts
Sauna ehitus september 1997 - 1998.a. aprill. 2011.a. novembris kolis hooldekodu hoonest 
välja Vigala Tervisekeskus, mis sai uued ruumid Kivi-Vigala  küla keskel asuva lasteaia majja.
Vabanenud ruumidesse valmis riigi toetusel kaasaegne köögiplokk.

2.2. Üldiseloomustus

 Asutus asub Naravere külas vanas pastoraadi hoones. Looduskaunis koht Enge jõe kaldal 

5



ning heakorrastatud kahekordne historistlik puithoone lisavad hooldekodule isikupära ja 
hubasust. Eraldi asetsev hoone on saun-pesumaja ja katlamaja. Hooldekodu territoorium on 
piiratud aiaga, on heakorrastatud muruplatsid, lillepeenrad ja  põlispuud.

Maja ees on väike ringteega väljak, mis sobib mõnusaks jalutamiseks ka neile, kes seda enam 
kõige kiiremini või ilma abita teha ei saa. Kuna lõunapäike paistab hoone esiküljele, on see 
sobilik koht jalgade sirutamiseks ning enda soojendamiseks juba varakevadel. Sealsamas 
kasvavad pastoraadi põlispuud, mis ilmestavad kogu hooldekodu looduslähedast olekut.

Hooldekodu asumine vanas pastoraadis seab täna piirangu klientide arvule - korraga saab 
teenust pakkuda 31-le eakale või puuetega inimesele. Teenindav personal on 13-liikmeline. 
Samas on hooldekodu väiksus pigem lisaväärtuseks, kuna nii õpivad töötajad hoolealuseid 
paremini tundma ning saavad enam arvestada nende soovidega. Hoolealused on paigutatud 
enamalt jaolt 2-kohalistesse tubadesse kahele korrusele. Mõlemal korrusel on oma puhke-
söögituba.

Hoolealuste igapäevaste tegemiste elavdamiseks ning rikastamiseks korraldatakse aeg-ajalt 
kontserte ja jutuõhtuid. Esinemas on käinud nii valla lasteaialapsed, kooliõpilased kui ka 
professionaalsed lauljad, ansamblid. Majas on ööpäevane hooldusõe ja päevane õe valve. 

3. Hetkeolukorra iseloomustus

Hetkel on asutus hästi toimiv hoolekandeasutus. Hoone fassaad on renoveeritud 2010 aastal.
Hooldekodu siseselt toimub pidevalt ruumide sanitaarremont. Seoses Vigala Tervisekeskuse
ruumide vabanenud pinnale rajatud uue köögiga, on kohe vabanemas I korrusel vana köögi,
koridori  ja toidulao alune pind, seega vajab hooldekodu I  korruse hooldekodu poolne osa
renoveerimist – vaja oleks kaasajastada hoolealuste elutubasid, võimalusel luua kohti juurde,
kuna päästeameti  ettekirjutuse tottu  ei  tohi II  korrusel viibida lamajad hoolealused,  nende
osakaal  aga  järjest  suureneb,  meditsiiniõel  on  vaja  eraldi  ruumi  ravimite  hoidmiseks,
suurendada  on  vaja  hoolealuste  puhketuba  ja  laoruume,  hetkel  puudub  eraldi  puhkeruum
ööpäevases valves olevale hooldusõele.

Vaja oleks paigaldada korrustevaheline lift. Praegu viiakse II korrusel elavate hoolealuste toit
käsitsi trepist üles. Ka ei ole liikumisraskustega elanikel võimalik suvel õue pääseda. Raskeks
teeb lifti puudumine ka II korruse elanike arstiabi kättesaadavuse, haiglasse mineku, sel juhul
tuleb kanderaamiga samuti alla tulla trepist.

Puudub korralik  ruum lahkunu hoidmiseks  ja  omastel  hüvastijätmiseks.  Hetkel  on selleks
ruumiks hooldekodu territooriumil asuv vana ait, mis on ka ühtlasi abivahendite hoiuruumiks.
Ait on eterniitkatusega palkehitis, mis vajab renoveerimist.   

Hooldusel viibib eakaid praegu 31, nendest 8 meest ja 31 naist, Vigala valla elanikke on 9 ja
22 teistest Eesti piirkondadest. Suur osa hoolealustest on Tallinnast ja Harjumaalt

Hoolealuste vanuseline koosseis:
55a – 1
60-69a – 4
70-79a – 9
80-89a – 11
Üle 90a – 6
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Töötajaid on13:
• juhataja;
• meditsiiniõde;
• 4 hooldusõde;
• 2 koristajat;
• 2 kokka;
• Pesupesija;
• 2 kütjat-majahoidjat.

Haridustasemelt  on  2  töötajat  kutsealase  kõrgharidusega  ja  üks  omandamas  kõrgharidust.
Kõik  hooldajad  on  läbinud  hooldustööks  vajaliku  miinimumprogrammi,  kahel  on  olemas
hooldusõe kutsetunnistus. Töötajate täiendkoolitus toimub pidevalt.

3.1. Hooldekodu eesmärk ja ülesanded

• tagada hooldekodu elanike enesega toimetulek ja rahulolu;
• tagada väärikas kohtlemine, privaatsus, tagada abi vajavale eakale ravi-

ja 
hooldusteenus;

• arendada, mitmekesistada ja täiustada pakutavaid sotsiaalteenuseid, 
hoida tähelepanu keskmes teenuste osutamise kvaliteeti;

• hooldekodu poolne suutlikkus kiirelt muutuvas majandusolukorras 
tagada teenust;

• olla konkurentsivõimeline;
• kujundada hooldekodust hästimajandav/toimiv sotsiaalasutus

3.2. Hooldekodus osutatavad teenused

3.2.1. Hooldusteenus igapäevase toimetuleku tagamine

• ööpäevaringne hooldamine ja järelevalve;

• varustamine inkontinentsi-, hooldus- ja abivahenditega;

• esmatasandi arstiabi;

• tööpäeviti õe teenused;

• perearsti ja –õe visiitide korraldamine;

• ravimiretseptide uuendamine pere- ja eriarstide juures;

• ravimitega kindlustamine ja nende sihipärase kasutamise järelevalve;

• vajadusel eriarsti juurde visiidi korraldamine;

• med.õe poolt tehtavad meditsiinilised protseduurid – sidumised, süstimised, 
vererõhu mõõtmine, veresuhkru määramine, erivajadustega kliendi hooldus;

• toitlustamine 3 korda päevas;

• pesemine duširuumis 1 kord nädalas, küünte lõikamine;

• igapäevastel hügieenitoimingutel abistamine;

• juuksuri teenuse korraldamine 1 kord üle kahe kuu;

• vajadusel pediküüri ja jalgade hoolduse korraldamine;

7



• vaba aja sisustamine;

• 2 puhketuba, telerivaatamise võimalus (telerit saab paigutada ka tuppa);

• raamatute laenutus, igapäevane ajakirjandus;

• erinevad kultuuriüritused, kontserdid;

• kirikuõpetaja ja –koori külastused;

• ühised juubelisünnipäevade tähistamised;

• jõulude, jaanipäeva, ülestõusmispühade jt tähtpäevade tähistamine;

• soojal aja õues viibimine (territoorium aiaga piiratud);

• matuste korraldamine lähedaste või eestkostja puudumisel.

3.2.2. Eluasemeteenus mõnusa keskkonna tagamine

• ööpäevaringne kvalifitseeritud valve turvalisuse tagamiseks eluhoones 
ja territooriumil;

• vastavalt tuleohutusseadusele paigaldatud tuleohutus- ja 
häiresüsteemid;

• puhtad, soojad, mugavad elu- ja puhkeruumid;
• heakorrastatud territoorium;
• eraldi hoones saun, pesu- ja katlamaja;
• hooldekodu personali pidev koolitamine ja enesetäiendamine.

3.2.3. Vigala valla elanikele pakutavad teenused

• pesupesemise teenus – võimalus pesu pesemiseks pensionäridel ja 
vähekindlustatud inimestel. Tasu vastavalt Vigala Vallavalitsuse poolt 
kinnitatud hinnakirjale;

• saunateenus - võimalus saunas või duši all käimiseks pensionäridel ja 
vähekindlustatud inimestel. Tasu vastavalt Vigala Vallavalitsuse poolt 
kinnitatud hinnakirjale;

•abivahendite laenutus – tasuta

4. Arengukava kavandamine, ülesanded eesmärkide täitmiseks

4.1. Visioon aastaks 2020

Asutus   on  nõuetele  vastav  ja  kodutunnet  pakkuv  koht  elamiseks  eakatele  ja  puuetega
inimestele, mis tagab oma klientidele kvaliteetse hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni  ning
huvitegevuse.

4.1.1. Soovitud olukord

Hooldekodus  on nõuetele vastav arv kliente. Hooldekodu hooned on remonditud, olemas on 
kõik sujuvaks tööks vajalikud ruumid. On olemas kõik vajalikud töötajad, kes on saanud  
koolituse ja täiendavad ennast valitud erialal pidevalt. On olemas materiaalne baas 
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olemasoleva korrashoiuks ja edasiseks arenguks. Töötajate töötasu on vastav tehtud tööle ja 
elatustasemele. Toimub aktiivne vaba-aja tegevus tegevusjuhendajate eestvõtmisel. Asutus on 
tuntud koht eakate hooldusele paigutamiseks ka välismaalastele. Looduskeskkond on säilinud 
ja hästi korrastatud, luues kauni miljöö. Juurdepääs hooldekodule on lihtne asukoha tõttu.

4.1.2. Mittesoovitud olukord

Hooldekodu sulgemine, kuna jätkuvate  hinnatõusude tõttu on kohatasu hooldusteenuse eest 
nii kõrge, et ei leidu teenuse ostjaid. Kohustusliku haldusreformi tõttu ääremaastumine. 
Suurte hooldekodude eelis väikeste ees hoida madalamat hinnataset. Töötajate väikeste 
palkade tõttu on inimestel probleeme oma eluga toimetulekuga (töötamine mitmel töökohal, 
vähene puhkepäevade arv, üleväsimus, jõuetuse tunne, motivatsiooni 
puudumine,”läbipõlemine”), mistõttu võib halveneda pakutava teenuse kvaliteet. Töötajad 
kaotavad huvi hooldekodu elu arendamise ja koos tegemise vastu.

4.2. Missioon

Pakkuda asutuse  elanikele sotsiaalset ja tervislikku toimetulekut

4.3. SWOT analüüs

TUGEVUSED NÕRKUSED
• hooldekodu olemasolu
• soodne asukoht-eemal 

keskusest, kuid samas lähedal 
peamagistraalile

• maja on väike ja kodune
• maja hea korrashoid
• ilus loodus, jõgi
• koolitatud, motiveeritud 

töötajad
• püsiv kaader
• kliendikohtade hea täituvus
• klientide rahulolu
• vallavalitsusega hea koostöö
• projektitöö kogemus

• finantside puudus 
aredustegevuseks

• hoone amortiseerunud
• ruumipuudus
• tegelusterapeudi vajadus
• töötajate väiksed palgad
• kohamaks pidev tõus
• halb bussiühendus
• hooldekodude võrgustik halb
• hooldekodude tegevust 

reguleeriva seadusandluse 
puudulikkus

• hoolekandepoliitika 
ebastabiilsus

• info puudus
• puudub lift
• puuduvad ruumid lahkunu 

hoidmiseks ja hüvastijätuks
VÕIMALUSED OHUD

• heakorratöödel töötute 
kasutamine

• supiköögi teenuse 
voimaldamine

• sotsiaalteenuste arvu  
suurendamine

• sotsiaalteenuste kvaliteedi 

• elanike arvu vähenemine
• klientide maksujõuetus
• maksuvõlglaste tekkimine
• võimetus tagada kvaliteetset 

hooldust
• väikese kohtade arvu tõttu 

majandamisraskused
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paranda- mine
• töötajate pidev 

enesetäiendamine
• projektide abil ressursside 

loomine
• huvitava tegevuse tagamine
• hingerahu ja elu mõtekuse 

tagamine

• kvalifitseeritud töötajate 
lahkumine

• pidev uute töötajate 
koolitamine

• konkurents
• hinnatõusudest tingitud 

kulutuste suurenemine
• amortiseerumine suurem kui 

investeeringud

4.4. Eesmärgid ja arengusuunad

4.4.1. Saavutatud põhiväärtused

• tulemusele orienteeritus – selliste tulemuste saavutamine, millega on rahul 
kõik grupi  liikmed;

• kliendikesksus;
• töötajate arendamine ja kaasamine;
• partnerluse arendamine;
• sotsiaalne vastutus – asutuse tegevust reguleeriva seadusraamistiku täitmine, 

püüe  mõista ühiskonna huvipoolte ootusi ja neile vastata.

4.4.2. Arengulised põhiväärtused

• hooldekodu ja territooriumi korrashoid;
• töötajate pidev enesetäiendamine;
• võimaluste leidmine projektide kaasabil hooldekodu arendada;
• sotsiaalteenuste laiendamine.

4.5. Planeeritud tegevused

 Välja töötada hooldekodu arengukava juurde tegevuskava plaanitud tegevuste läbiviimiseks

4.5.1. Tegevuskava

4.5.1.1. Arengukava väljatöötamine ja kinnitamine

alleesmärk tegevus aeg vastutaja
1. arengukava

väljatöötamine
1. arengukava tutvustamine 

hooldekodu hoolekogule
dets.2012 juhataja

2. arengukava kinnitamine Vigala 
vallavolikogus
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4.5.1.2. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

alleesmärk tegevus aeg vastutaja
1. arengukava 

analüüs
1. igaastane arengukava läbivaatamine

ja täitmise analüüsimine koos 
hoolekoguga

1*aastas
nov.

juhataja

2. vajadusel muudatuste sisseviimine, 
uuendamine

2. hooldekodu
põhimääruse
analüüs

1. igaastane hooldekodu põhimääruse 
läbivaatamine koos hoolekoguga 
ning vajadusel 
täiendamine/muutmine

1*aastas
nov.

juhataja

4.5.1.3. Personalijuhtimine, organisatsiooni sisekliima ja maine parandamine

alleesmärk tegevus aeg vastutaja
1. personalivajaduse 

hindamine
1. töökorralduse sujuvuse 

hindamine,vajadusel töö 
ümberkorraldamine

pidevalt juhataja

2. personali 
rahuloluküsitlus

1. küsitluse korraldamine 1*aastas juhataja

3. ametijuhendite 
täiendamine, 
korrigeerimine

1. ametijuhendite läbivaatamine 1*aastas juhataja

2. ametijuhendite 
täiendamine, korrigeerimine 
vastavalt vajadusele

4. siseinfo 
kättesaadavus

1. asutusesisese infosüsteemi 
täiustamine

pidevalt juhataja
med.õde

5. personali 
töömotivatsiooni 
parandamine

1. töötasustamissüsteemi 
kaasajastamine

dets.2012 juhataja

2. toimiva 
tunnustus/motivatsioonisüsteemi 
loomine

6. asutusisese töö 
parandamine

1, ühistegevuse tõhustamine pidevalt juhataja
med.õde2. meeskonnatöö rakendamine

3. koolituskavade koostamine

4. koosolekute läbiviimine

7. kodulehe 
kujundamine

1. kodulehel muudatuste tegemine vastavalt
vajadusele

juhataja
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4.5.1.4. Klientide arvu hoidmine optimaalsel tasemel

alleesmärk tegevus aeg vastutaja
1. arenenud 

müügitöö
1. kodulehe pidev uuendamine vastavalt 

vajadusele
juhataja

2. personali koolitus-
klienditeenindus

2. väljatöötatud ja 
juurutatud 
kvaliteedihinda
mis-süsteem

1. juhtimissüsteemi analüüs 1.4.13 juhataja
med.õde2. dokumentatsiooni uuendamine

3. erinevate töölõikude 
kontrollsüsteem

3. klientide 
individuaalsete 
hoolduskavade 
koostamine

1. hoolduskavade koostamine 1.5.13 juhataja
med.õde

2. hoolduskavade tutvustamine 
töötajatele

3. hoolduskavade täitmise 
kontrollimine

4.5.1.5. Ressursside juhtimine ja asutuse infrastruktuuri parandamine

alleesmärk tegevus aeg vastutaja
1. eelarve 

koostamine
1. eelarve planeerimine nov.2012 juhataja

2. eelarve koostamine vastavalt 
kogutud andmetele

3. eelarve läbivaatamine 
hoolekogus

4. eelarve projekti esitamine 
Vigala Vallavalitsusele

2. põhi- ja 
väikevahendite 
inventuur

1. inventeerimiskomisjoni 
moodustamine

jaan.2013 juhataja

2. inventuuri läbiviimine

3. inventuuri tulemuste esitamine 
Vigala vallavalitsusele

3. sisseseade ja 
inventari 
uuendamine, 
olmetingimuste 
parandamine

1. elukeskkonna jälgimine, 
vajadusel inventari ja ruumide 
uuendamine, korrasramine, 
parandamine, san. remont

pidevalt juhataja

4. klientide 
transpordi 
korraldamine

1. arsti juurde vastavalt 
vajadusele

juhataja

2. kultuuriüritustele

5. toitlustamise 
korraldamine

1. toitlustustegevuse korraldamine 
vastavuses vet. ja 
toiduseadusega

igapäevaselt juhataja
kokk

6. ravimite ja 
hooldus- ning 

1. ravimite tellimine ja transport 
apteegist

igapäevaselt juhataja
med.õde
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abivahenditega 
varustamine

2. ravimite manustamise 
korraldamine vastavalt arsti 
ettekirjutusele

3. hooldusvahendite vajaduse 
määramine, tellimine ja 
kasutamine vastavalt 
hoolduskavale

7. hooldekodu 
territooriumi 
korrashoid

1. vastavalt aastaajale ja 
vajadusele hooldustoimingute 
teostamine

igapäevaselt juhataja
majahoidja

8. hooldekodu I 
korruse 
projekteerimine
ja 
renoveerimine

1. hooldekodu I korruse 
planeerimine

2013-2014 juhataja

2. projekteerimine

3. finantside leidmine – projekti 
kirjutamine

9. lift 2015 juhataja

10 ait-surnukuuri 
renoveerimine

2016 juhataja

Käesolev arengukava  näeb ette hooldekodu investeeringute plaani realiseerimist vaid  
omavalitsuse eelarvest ning projekti taotlustest. Arengukava raames teostatud investeeringuid 
ei kalkuleerita kohamaksumuse sisse, sest see tõstaks kohamaksumuse liiga kõrgeks ja 
hooldekodu konkurentsivõime hooldusteenuse turul langeks oluliselt.

4.6.Arengukava uuendamine 

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas hooldekodu hoolekogu koosolekul. 
Vastavalt analüüsi tulemustele kavandatakse arengukavasse tehtavad muudatused. 
Arengukava kinnitab Vigala Vallavolikogu.
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KOKKUVÕTE

Hooldekodu  arengukava koostamist tuleb käsitleda kui paindlikku protsessi. Olukorra
analüüsi, visiooni, missiooni, eesmärkide, strateegia, ülesannete ja tegevuskava
väljatöötamine saab toimuda alternatiivvõimalustest lähtuvalt. Oluline on silmas pidada,
milliseid olulisi eesmärke arengukava koostamisega tahetakse saavutada.
Hooldekodu  arengukava peab andma hooldekodule pikaajalise sihi olemasoluks ja arenguks.
Hooldekodu arengukavas kirjapandu saavutamisel on selle täitmiseks eraldatud materiaalsete
ressursside kõrval oluline meeles pidada ka mittemateriaalset poolt – väge, mis sunnib inimesi
tegutsema koos neile kordaminevate asjade nimel.

Käesoleva Vigala Hooldekodu arengukava koostamises lõid kaasa koostöös hooldekodu 
juhatajaga hooldekodu töötajad, Vigala vallavalitsuse töötajad, Vigala Vallavolikogu 
sotsiaalkomisjoni liikmed ja Vigala Hooldekodu hoolekogu liikmed.
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