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Kõrgessaare valla terviseprofiili kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 , § 6 lg 3 punkti 2, § 37 lg
4 punkti 2 ; rahvatervise seaduse § 10 punkti 2 alusel ja Kõrgessaare Vallavolikogu 09.aprilli 2010
otsuse nr 32 „Kõrgessaare valla terviseprofiili koostamise algatamine“ alusel
§ 1. Võtta vastu Kõrgessaare valla terviseprofiil 2010-2020 vastavalt juuresolevale lisale.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees
Koostas: Linda Kiivit
ARUTATUD:
1) maa-, ehitus- ja heakorrakomisjon 28.09.2010 - Esitada terviseprofiil vallavolikogule I lugemisele.
Avaldada vastav link valla kodulehel ja paberkandjal välja panna raamatukogudes, et elanikel oleks võimalik
arvamusi avaldada ja ettepanekuid teha.

2) sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 17.09.2010 ja 28.09.2010 – esitata volikogule I lugemisele,
avaldada kodulehel link ja raamatukogudes (Lauka, Kõrgessaare ja Kõpus) väljatrükid, et rahvas
saaks oma arvamusi ja ettepanekuid teha.
3) kultuuri- , haridus ja spordikomisjonis 27.09.2010 – Lisada juurde sportimise ja vaba aja
veetmise kohana Kõrgessaare korvpalliväljak. Koolitoidus lisada juurde, et toidu
mitmekesistamiseks peaks rakendama koolipuuviljatoetuse võimalusi, kontrollida, kas toimub
kaloraaži arvestus. Liiga palju kasutavad koolisööklad poolfabrikaate, peaks rohkem algtoorainest
toite valmistama (seeläbi toetame kohalikke ettevõtjaid-väiketootjaid). Esitada volikogule I
lugemisele.
4) eelarve- ja majanduskomisjonis 28.09.2010 – Viia sisse parandused, muudatused, ettepanekud ja
esitada volikogule esimesele lugemisele.
5) vallavalitsuses 23.09.2010, 30.09.2010-esitada volikogule

SELETUSKIRI
Paikkonna terviseprofiil on dokument, mis aitab kaardistada kohalike elanike tervise olukorda ja
seda mõjutavaid tegureid. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna peamised tervist
mõjutavad probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Terviseprofiili
koostamise eesmärgiks on suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste elukvaliteeti parema
tervise kaudu, juhtida tähelepanu omavalitsuses tehtavate otsuste tervisemõjudele ja tagada tervise
arendamise temaatika olulisem kajastumine omavalitsuse arengukavas.
Kohalikel omavalitsustel, kes on koostanud oma paikkonna terviseprofiili ja tegevuskava, on
võimalik alates augustist 2010 ESF programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed" raames
tegevustele toetust taotleda. Selle programmi üldine eesmärk on tervislikel põhjustel tööturul
mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tervisehäirete ennetamine.
Lisainfo: www.terviseinfo.ee; www.sm.ee ; www.tai.ee.
KOKS § 22. Volikogu pädevus
2) Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani
pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib delegeerida nende
küsimuste lahendamise valitsusele.
§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
(3) Lisaks käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes sätestatud ülesannetele otsustab ja korraldab
omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi:
1) mis on talle pandud teiste seadustega;
2) mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.
§ 37. Arengukava
(4) Arengukava koostatakse kogu valla või linna territooriumi kohta. Täiendavalt võib arengukava
koostada:
1) valla või linna territooriumi osa kohta kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks;
2) valdkonnapõhise arengukavana kehtiva arengukava täpsustamiseks või täiendamiseks;
3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta huvitatud kohalike omavalitsusüksuste
omavahelisel kokkuleppel.
Rahvatervise seadus § 10. Kohaliku omavalitsuse ülesanded
Kohaliku omavalitsuse ülesanded on:
1) tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine kohaliku
omavalitsuse maa-alal;
2) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse
korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal.

