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Algus kell 14.00, lõpp kell 16.30
Juhatas Üllar Salumets, komisjoni esimees
Protokollis Helle Savi, sekretär-registripidaja
Osa võtsid komisjoni liikmed: Üllar Salumets, Ly Kalmet, Kadri Kõiv, Lea Jõevere, Maie Keel,
Vilve Lepik, Kätlin Kelner ja Maiu Pärna.
Puudusid: Peeter Lemats ja Tiit Tõnts
Osalesid, kutsutud: volikogu esimees Kurmet Müürsepp, arenguspetsialist Kalev Joab,
sotsiaaltöötaja Malle Kodu, ehitus- ja keskkonnaspetsialist Enn Vasar, volikogu liikmed Kaire
Uiboleht ja Asta Abiline.
PÄEVAKORD:
1. Tulevase Perearstikeskuse asukoha arutamine.
2. "Antsla valla arengukava aastateks 2015-2024" ülevaatamine.
3. Muud küsimused.
1. Tulevase Perearstikeskuse asukoha arutamine
Ettekandega esines arenguspetsialis Kalev Joab.
Tervisekeskuse rajamise juures on kõige olulisem teostatavuse ja tasuvuse analüüsi- ning
finantsanalüüsi koostamine. Vallavalitsuse istungil otsustati, et kuna oma töötajatel vastav oskus
puudub, tuleb teenus sisse osta.
Kalev Joab ütles, et Tervisekeskuse arengukava koostamisega tegeleb ta ise.
Eesmärk on, et analüüsid ja arengukava valmiksid 2015. a sügiseks.
Toimus arutelu.
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist tutvustas Perearstikeskusesse planeeritud ruume ja nende
netopindasid.
3 perearsti, kuna igal perearstil on õde, siis igale perearstile on ette nähtud kaks ruumi, kokku 75
m², koduõendus 25 m², ämmaemand + füsoteraapia (põhiruum + vaheruum + ooteruum) 40 m²,
labor + röntgen (põhiruum + riietusruum + arvutikabinet + koridor) 42 m², WC-d tavaline, inva,
personalile 4 m², dušš, koridor, ooteruum, kilbiruum, ventilatsiooniruum, soojasõlm ja varuks 2
ruumi. Kokku 346 m².
Teise pakkumise puhul oli pindala suurem 400 m².
Perearstikeskus (nõuete kohaselt nullenergia maja) peaks valmima aastatel 2018 - 2019.
Volikogu esimees selgitas, et 75% ulatuses rahastatakse ainult nende ruumide ehitamist, mis
ehistus- ja keskkonnaspetsialist ette luges, teiste ruumide ehitamine nt kiirabile ruumid või
hambaarsti ruum, on võimalik ehitada valla omavahenditega.
Komisjoni liikmete soov oli, et uues Perearstikeskuses oleks ka apteek.
Kaire Uiboleht tegi volikogu liikmena ettepaneku, et jätta kiirabiruumid praeguse Tervisekeskuse
ruumidesse.

Hetkel on Perearstikeskuse asukohaks pakutud kolme võimalikku asukohta - Antsla
Tervisekeskuse vana katlamaja kohale, endise sidemaja vana hoone asemele või Antsla
Vallamaja parkla taga olevale ärimaale.
Toimus arutelu asukohta üle.
Leiti, et Tervisekeskuse vana katlamaja kohale ei mahu selline hoone ära, tekivad probleemid
parkimisega. Vana sidemaja hoone tuleb osta ja lammutada (kõige kallim variant).
Antsla Vallamaja taga olevale haljasalale, mis on valla omandis, oleks võimalik ehitada
ühekordne hoone (kaob ära lifti vajadus) ja ruumi on piisavalt ka parkla ehitamiseks.
Volikogu esimees ütles, et Perearstikeskuse asukoha otsustab lõplikult volikogu.
Arenguspetsialist informeeris, et 9. aprillil tulevad vallamajja firmast OÜ Cumulus Consulting
konsultandid Rain Sepping ja Mihkel Laan, kes tegelevad tervisekeskuse projektidega. Siis on
võimalik kõik läbi arutada ja paika panna mis ajaks mis töö tehtud peavad olema.
OTSUS:
- Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmete seisukoht oli, et Perearstikeskuse loomine Antslasse
on vajalik.
2. "Antsla valla arengukava aastateks 2015-2024" ülevaatamine
Toimus arutelu Antsla valla arengukava alapunkti 6.4 „Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid” üle.
Komisjoni liikmete poolt tehtud ettepanekud arengukava alapunktile 6.4:
- leida lahendus olemasoleva MTÜ Antsla Tervisekeskus ja loodava Perearstikeskuse (projekti
nimetus Antsla Tervisekeskus) nime eristamiseks.
- tulevase tervisekeskuse ja seal osutatavate teenuste propageerimine;
- luua valmisolek osalemiseks riiklikes programmides;
- vallas sotsiaalteenuste laiendamine;
- valla poolt makstavate sotsiaaltoetuste üle vaatamine igal aastal;
- lisada, et vajadus on lastekaitsespetsialisti järele;
- psühholoogi kabinet Perearstikeskusesse;
- terviseliikumise propageerimine.
3. Muud küsimused
3.1 Komisjoni esimees tutvustas sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt vallavanemale esitatud
järelpärimist ja vallavanema poolt saadetud vastust (antud protokolli lisana).
Otsustati sotsiaalkorterite teema juurde tulla tagasi sügisel.
3.2 Komisjoni esimees tutvustas tasuta koolituse „Lastekaitse võimalused ja väljakutsed”
võimalust. Koolitust on võimalik tellida, kas kevadel või sügisel.
Komisjoni liikmed otsustasid, et koolituse läbiviimiseks sobivam aeg on sügis.
3.3 Komisjoni esimees informeeris, et Peeter Lemats on teatanud (SMS) oma soovist sotsiaal- ja
tervishoiukomisjonist välja astuda suure töökoormuse tõttu.
Vilve Lepik tegi ettepaneku, võtta uueks komisjoni liikmeks sotsiaaltöötaja Malle Kodu. Viidi
läbi hääletus, kõik hääletasid selle poolt.
Komisjoni esimees informeeris, et komisjoni töös ei ole osalenud komisjoni liige Tiit Tõnts.
3.4 Järgmine sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimub 26.05.2015. a.
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