
Alatskivi valla terviseprofiili tegevuskava 2016-2018 

Tegevus Eesmärk 2016 2017 2018 Elluviija Ressursid 

Valdkond: Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused 

Eesmärk: Kõigi elanikerühmade sidususe suurendamine, igakülgse info kättesaadavuse tagamine ja kogukonna võimestumine 

Tagada inimestele igakülgne teave, mis võimaldab teha 
teadlikke valikuid erinevates eluvaldkondades 

x x x KOV/vallaleht, infopunkt 
raamatukogus, infotahvlid 
(ka külades), kontaktisikud 
(nt külavanemad) 

KOV 

Koostöö valla allasutuste, kodanikuühenduste ja ettevõtjate 
vahel 

x x x KOV, valla allasutused, 
kodanikuühendused, 
ettevõtjad 

KOV, kodanikuühendused, 
ettevõtjad 

Külade elanike kaasamine otsustusprotsessidesse, paikkondlike 
tegevuste elluviimisele, kultuuri- ja sporditegevusse 

x x x KOV, kodanikuühendused  

Soodustada inimeste omaalgatust  x x x KOV  

Tagada valla tervisenõukogu töö x x x KOV KOV 

Valdkond: Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng 

Eesmärk: Laste ja noorte tervisliku arengu võimaluste tagamine, kehalise ja vaimse tervise edendamine, lastevanemate teadlikkuse ja vastutuse 
suurendamine 

Kogukond märkab ja hoolib laste ja noorte tervisekäitumisest x x x KOV, kogukond  

Suurendada lastevanemate teadlikkust ja vastutust laste ja 
noorte tervise edendamisel ja arengu toetamisel (erinevad 
loengud, koolitused) 

x x x KOV, haridusasutused, 
perearst 

KOV, projektid 

Toetada noortekeskuse tegevust noorte vaba aja sisustamisel ja 
riskikäitumise ennetamisel (projektid, noortelaagrid, tegevused 
koolivaheajal) 

x x x KOV KOV 

Alatskivi aleviku mänguväljaku rekonstrueerimine (2016. aastal 
likvideerida ohtlikud atraktsioonid) 

x   KOV, kogukond KOV 

Kindlustada sotsiaalpedagoogi, koolitervishoiutöötaja, 
psühholoogi ja logopeedi poolt osutavate teenuste 
kättesaadavus 

x x x KOV, haridusasutused KOV 



Valdkond: Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond 

Eesmärk: Eelduste ja tingimuste loomine tervise säilimist ja arenemist soodustavale füüsilisele ja psühhosotsiaalsele elu-, õpi- ja töökeskkonnale 

Riigimaantee Meoma-Alatskivi lõigu renoveerimine 
(liiklusohutuse seisukohast  väga oluline – Alatskivi alevikku 
Kolkja ristile rajatakse ringtee koos uute bussitaskute ning 
valgustatud ülekäiguradadega) 

x   KOV, Maanteeamet riik 

Alevikku läbiva kergtee rajamine  x   KOV, Maanteeamet riik 

Haljasalade, parkide ja matkaraja korrashoid x x x KOV KOV, RMK, KIK 

Jäätmehoolduse jätkuv arendamine (vt jäätmekava) x x x KOV KOV 

Keskkonnateadlikkuse tõstmine  x x x KOV, looduskeskus KOV, projektid 

Staadioni renoveerimine (rekonstrueerimise projekt) 
 

x   KOV, spordiklubi KOV, projekt  
(15. veebruar 2016) 

Olemasolevate spordi- ja terviserajatiste korrashoid x x x KOV, spordiklubi KOV, projektid 

Omavalitsuse ja kogukonna panustamine turvalise keskkonna 
loomisse koostöös politseiga (naabrivalve) 

x x x KOV, kogukond, politsei KOV 

Valdkond: Tervislik eluviis 

Eesmärk: Alatskivi valla elanike kehalise aktiivsuse suurendamine, vaimse tervise edendamine, tervist toetavate ühiskondlike normide ja väärtushinnangute 
kujundamine 

Kehalise aktiivsuse soodustamine nii algajatele kui ka neile, kes 
on juba omandanud kehalise aktiivsuse kui elustiili 
(harrastusrühmade moodustamine) 

x x x KOV, spordiklubi KOV, spordikubi, projektid 

Spordiklubi toetamine x x x KOV KOV 

Spordiürituste korraldamine (tervisepäevad,  valla, kooli ja 
lasteaia spordipäevad , spordiürituste sarjad, erinevad turniirid) 

x x x KOV, spordiklubi, 
haridusasutused 

KOV, spordiklubi, 
haridusasutused, projektid 

Terviseteemalised koolitused/infopäevad (tervislik toitumine, 
kehaline aktiivsus, sõltuvusainete tarvitamine, vaimne tervis) 

x x x KOV, kogukonna 
arenguselts, maanaiste selts 

KOV, projektid 

Tervisliku toitumise propageerimine 
Alatskivi välituru rajamine - kohaliku toidu kättesaadavuseks 
võimaluste loomine 

x x  KOV  

Tervisliku toitumise propageerimine- kogukonna aimaad x x x KOV, kogukond  



Kohaliku toidukaupluse kaasamine tervisliku toitumise 
propageerimisse. Motiveerivad tegevused toidupoele, mis 
paneks poe paremini tervislikku toitu eksponeerima ja 
toiduvalikut mitmekesistama 

x x x KOV, TTK, kogukond  

Eakate sotsiaalselt aktiivse eluviisi soodustamine 
Päevakeskus ja muud huvitegevuse võimalused (käsitööring, 
memmede rühma ja seenioride ansambli tegevuse jätkuv 
toetamine) 

x x x KOV KOV, projektid 

 


