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Antsu Invatakso toob Aleksandr Koðkini Põlvasse
14. augustil tuleb Põlva
rahvast naerutama saatest
«Pühapäev Sepoga» tuntud
Aleksandr Koðkin.
Tegemist on heategevuskontserdiga, mille tulu
läheb Ants Väärsi invatakso ehituse toetuseks. Lisaks Jan Uuspõllule astuvad üles ansambel Mahmõr, Heino Tartes ja Sõbrad. Päeva juhivad Urve
Järg ja Ilmar Tagel.
Et invatakso kiiremini
abivajajateni jõuaks, on
vaja veel veidi jõupingutusi. Nii tekkis Ants Väärsil
mõte korraldada Põlvas
heategevusüritus. Sõpradega arutades liikusid mõtted Jan Uuspõllule, keda
pole Põlvas tükk aega näh-

tud. Mõeldud, tehtud - Uuspõllu mänedþerilt tuli vastus kiiresti - Jan on rõõmuga nõus aitama. Ansambel Mahmõr pakkus
aasta tagasi ise välja, et
teevad Antsule, kes neid
Lätti festivalile sõidutas ja
ka tagasi tõi, abi eest tasuta heategevuskontserdi.
Nüüd tuligi aeg see pakkumine vastu võtta.
Ideega tuli kaasa ka
Haanja Kultuurikeskuse
juhataja Sirje Pärnapuu,
kes Antsu tegemistest kuulis ja pakkus taolist üritust
läbi viia ka Haanjas. Pärnapuu tegi ettepaneku, et
kõige ilusam koht, kus üritus toimuda saab, on Suur
Munamägi ja halva ilma

korral pakkus välja kultuurimaja. Haanjas esinevad juba järgmisel reedel
kell 19 Väägvere külakapell, lõõtsakunn Heino Tartes ja Lahedad Mutid Lahedalt.
Haanja vald oli omal ajal
omavalitsustest esimene,
kes tegi vallapoolse annetuse.
Ants Väärsi on lootusrikas
Ants Väärsi on väga tänulik Monika Kuzminale Mediamarketingist, kes on
võtnud tema aitamise oma
südameasjaks. Kuzmina
kuulis Põlvamaa mehest,
kes soovib inimeste aitamiseks soetada kaasaegse invabussi ja leidis ise Antsu

üles, et tema ettevõtmist
toetada ja algatas Antsu aitamise kampaania. Väärsi
on liigutatud, et niimoodi
ühele võõrale inimesele asjad korda lähevad ning
teeb omalt poolt Monika
Kuzminale sügava kummarduse. Monika Kuzmina
on kampaaniat vedanud
möödunud aasta 13. oktoobrist.
Kui vajalikud summad
koos, hakkab bussi ehitama Volkswageni tehas.
Nemad tulid samuti vastu,
lubades bussi kolme kuuga
valmis saada tavapärase
kuue kuni kaheksa kuu
asemel. Volkswagen tegi
omalt poolt ka suure allahindluse. «Kui kõik läheb

plaanipäraselt, saan abivajajaid sõidutada uue bussiga juba novembrikuust,»
on Ants lootusrikas ja
lisab: «Kõik juba ootavad
avamispidu. Tahan teha
abistajatele-annetajatele
tänuürituse.»
Ants tänab kõiki annetajaid, tänu kellele on auto
soetamiseks kogunenud
hetkeseisuga 25 076 eurot
ja 54 senti.
Sooja südamega meenutab Ants Väärsi dr Lõhmust, kui Ants ise oma tervisega hädas oli. «7-8 aastat olin omadega täiesti
läbi, haigustest räsitud. Dr
Lõhmus ütles mulle, et
nüüd koju jääda ei tohi. Ütlesin talle siis, et mul on

Ants Väärsi invatakso
soetamist ja seega abivajajate paremat teenindamist saab toetada, helistades telefonil 900 6677
annetate kümme eurot, või
tehes ülekande OÜ Antsu
Takso
arveldusarvele
EE611010220241726227.

plaan invabuss lõpuni ehitada. Dr Lõhmus toetas, et
tee ja liigu. Tema innustaski mind seda ette võtma.
Nii sain liikuma ja kodust
välja. Tundsin, et tahan teisi aidata, see teeb minu enesetunde paremaks ja annab
jõudu.»
Vaike Tammes

Laheda valla inimestel on taas võimalus
käia perearsti vastuvõtul Tilsis
Indrek Sarapuu
indrek@polvakoit.ee

Vastuvõtuajad Tilsis
• Perearst Anu Mõtsar
teisipäeval kell 14-18
• Pereõde Ele Vaino
esmaspäeval ja neljapäeval kell 8-13
teisipäeval kell 13-18
kolmapäeval kell 11-16
Reedel vastuvõttu ei ole.

Perearsti teenus on üks olulisemaid teenuseid, mida
peab saama võimalikult lähedalt, leiavad ilmselt kõik
inimesed ning perearsti puudumine annab kohe tunda,
sest haigused ei hüüa tulles
ka kõige tugevama tervisega
inimestel. Laheda valla keskuses Tilsi külas perearstipraksis mõnda aega puudus, kuid nüüd on see taas
olemas.

Kauaaegne Tilsi pereõde
Ele Vaino selgitas, et viimases valla infolehes Laheda
Valla Sõnumid oli uudis, et
perearstikeskust ei ole ega
tule. Nüüd on vaja see informatsioon positiivses
mõttes ümber lükata. Põlvas tegutsev perearst Anu
Mõtsar oli nõus praksise
avama ka Laheda rahvale.
Vaino rääkis, et kooskõlastusi oli vaja saada nii
Terviseametist ning haigekassaga sõlmida kokkulepped. Load on nüüd käes
ja võib tegutsema hakata.
Eelmise perearsti juurest
lahkumiseks
avaldust esitama ei pea
Inimesed, kes soovivad
oma koduvallas perearsti
juures käima hakata, kuid
on teinud avalduse teise
perearsti juurde, peaksid
nüüd avalduse esitama oma
Minu laps läheb esimesse klassi. Kas tööandja peab mulle vaba
päeva andma?
Vastab Tööinspektsiooni
nõustamisjurist Anneli
Lepik: «Kehtiv töölepingu
seadus (TLS) ei kohusta
tööandjat andma vaba
aega töötajale, kelle laps
läheb esimesse klassi. Samas võimaldavad paljud
tööandjad seda töökorral-

kasuks,» selgitas doktor
Mõtsar. «Kui palju Laheda
rahvas perearsti teenust
kasutama hakkab, seda
hetkel veel ei tea. Osad on
juba kindlasti oma valiku
teinud ning ülejäänute
osas tulebki hinnata, kui
palju on neid jäänud. Tilsis
võtan vastu kord nädalas teisipäeviti. Teistel päevadel teenindan Laheda inimesi lisaks oma nimistule
Põlva Perearstikeskuses.
Juurde tuli umbes 500 inimest. Kui vaja, teen ka teise vastuvõtupäeva.»

Mõtsar on arvamusel, et
valdade liitmisega koondub
ka perearstiteenus enamasti Põlva ja Räpina perearsti- või siis tervisekeskuste ümber. «Maal arstiabi kättesaadavus järjest
väheneb, nimistud on väikesed. Inimesed on maalt
lahkunud ning siis ei ole
kasulik seal perearsti
hoida.»
Kogemustega doktor ütles veel, et ega kedagi arstidest sunnita perearstikeskustega liituma. Paljud
arstid soovivad oma soolo-

praksiseid jätkata, sest ka
see võib olla kasulik. Inimeste paremaks teenindamiseks on hea, kui kõik
oleks ühes ja samas kohas.
Inimesed loodavad arstile
Transport võib teenuse
koondumisel osutuda probleemiks, kuid eks ka see on
lahendatav, kui teenuse
kvaliteet paraneb. Mõtsar
leidis ka, et Laheda vald ei
ole Põlvast kaugel ja inimestel on maakonnakeskusse rohkemgi asja.
Küsimusele, kus rahvas

tõbisem on, kas Põlvas või
Lahedal, ta vastata veel ei
osanud. Küll aga ütles ta,
et inimesed loodavad arstilt
rohkem, kui arst teha suudab ning üha enam lisandub ka õpitud abitust. «Kui
pea valutab, on kõrge palavik või krooniline seljavalu, ei tulda enam selle
peale, et võtta paratsetamooli või ibuprofeeni. Samuti oodatakse, et arst ravib kellelgi elustiili ning
toitumisharjumisi muutmata ülekaalulisust.
Inimesed on läinud, vaatamata suurele infohulgale, seda teed, et hoidutakse ise vastutamast. Lihtsam on öelda, et perearst
vastutab.»
Anu Mõtsar suhtub väljakutsele Laheda valla perearstipraksises optimistlikult.
Ka Laheda vallavanem
Sirje Tobreluts on rahul, et
asjad nõnda lahenesid, et
perearst on vallakeskuses,
ning ta loodab, et koostöö
uue perearstiga kujuneb
väga heaks.
Tilsi perearstipraksis on
avatud neljal päeval nädalas. Kolmel neist võtab vastu pereõde Ele Vaino.

ka näiteks töökorralduse
reeglitest, siis töötaja tööandjalt seda nõuda ka ei saa.
Samas ei tule lapse kooliminek vanemaile ootamatult
ning töötajal on praegu veel
piisavalt aega tööandjaga sel
teemal arutamiseks, oma
soovist teatamiseks ning
sobivate lahenduste leidmiseks. Nii töötaja kui tööandja
peavad teineteise suhtes käituma teise poole huvidega
arvestades, heas usus ja
mõistlikult.

Alljärgnevalt toon välja mõned seadusandlusest tulenevad võimalused selle päeva
vabaks saamiseks:
• kollektiiv- või töölepingus
on kokku lepitud lisapuhkepäev lapsevanemale või seaduslikule esindajale lapse
esimesel koolipäeval;
• tööandja on töökorralduse
reeglites andnud võimaluse
täiendavaks tasuliseks puhkepäevaks kõigile ettevõtte
töötajaile (näiteks ema, isa,
seaduslik esindaja), kelle laps

läheb kooli;
• töötaja planeerib juba
puhkuste ajakava koostamisel osa oma iga-aastasest
puhkusest ajale, mil vabaks
jääb ka lapse esimene
koolipäev;
• töötaja kasutab lapse esimese koolipäeva ajal tasustatud või tasustamata lapsepuhkust (TLS § 63 ja § 64);
• tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja esitab
avalduse ja saab ühe päeva
tasustamata puhkust.

Siinjuures on kohane viidata ka töölepingu seaduse § 69 lg 3 tulenevale
töötaja õigusele, mille järgi
juhul, kui töötaja soovib kasutada puhkuste ajakavasse märkimata jäänud
puhkust - näiteks just seoses vajadusega viibida
lapse esimese koolipäeva
aktusel - tuleb tal sellest
tööandjale 14 kalendripäeva ette teatada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Vastuvõtuajad Põlva
Perearstikeskuses
• Perearst Anu Mõtsar
esmaspäeval kell 8-13
teisipäeval kell 8-13
kolmapäeval kell 8-13
neljapäeval kell 14-18
reedel kell 9-14

Indrek Sarapuu foto

Registreerimine
Tilsis telefonil 799 5322,
Põlvas 799 4407.

Perearst Anu Mõtsar võtab patsiente vastu ka Tilsis.

valla uuele perearstile.
Avaldust praeguse arsti
juurest äratulemiseks esitama ei pea.
Perearst Anu Mõtsar rääkis, et kuna eelmine perearst lõpetas tegevuse umbes kolm kuud tagasi ning
tal kulus aega mõtlemiseks
- ennekõike selle üle, kas
ta kahe koha pidamisega
toime tuleb, siis seetõttu
viivitus tekkiski. «Perearst
Jane Ott teenindas nii
Laheda kui Vastse-Kuuste
valla elanikke, tema aga
otsustas viimase valla

Lugeja küsib
duse reeglitega või poolte
kokkuleppel. Seega juhul, kui
ettevõttes on töökorralduse
reeglid, tasub töötajal need
üle vaadata ka 1. septembri
osas.
Juhul, kui tööandja ei ole
nõus andma töötajale vaba
päeva 1. septembri puhul ja
töötajale ei tule sellist õigust

Teenus

