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PEREARSTISÜSTEEM
Toetamisvõimalused
Missos on üks perearst ja üks pereõde, valla poolt on neile kasutamiseks antud tasuta ruumid vallamajas,
kuid perearst tasub kommunaalkulud ise.
Haanjas osutab esmatasanditervishoiuteenust kaks perearsti ja kaks pereõde. Ruumid on antud tasuta
kasutamiseks nii Haanjas kui ka Ruusmäel. Kommunaalkulude osas (elekter, internet) on neile erinevad
soodustused.
Rõuges on kaks perearsti ja kaks pereõde. Ruume kasutavad nad soodustingimustel.
Varstus on üks perearst ja üks pereõde. Arst on ainult teisipäeviti, muudel päevadel on pereõde. Ruumid
asuvad lasteaiahoones ja on tasuta. Kommunaalkulud tasuvad nad ise.
Mõnistes on üks perearst ja üks pereõde. Ruumid on neil soodsamad kui teistel ning lisaks on perearsti
kasutuses tasuta sõiduauto.
Kõik vallad olid nõus, et ka edaspidi tagaks vald inimestele transpordi perearsti teenuse kasutamiseks.
Samuti arvati, et Rõuge võiks kujuneda suuremaks esmatasandi arstiabi keskuseks vallas, kuid arsti ja
õe vastuvõtud piirkondades peaksid säilima vähemalt senises mahus. Mõistlik oleks liikuda perearstide
tihedama koostöö ja ühise praksise moodustamise suunas, et tegevusi tõhustada ja tagada teenuste
kättesaadavus kogu vallas.
Võrumaa Arenguagentuuri esindaja Kadri Kangro arvas, et vaja oleks teha juhtrühmale ettepanek, et
uues vallas moodustataks eraldi töörühm, kus arutatakse esmatasandi arstiabi jätkusuutlikkuse ja
kättesaadavuse teemasid, sest vananeva rahvastiku ja perearstide puuduse oludes on sellele vaja rohkem
tähelepanu pöörata. Omavalitsus peaks suutma arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse teemal kaasa
rääkida ka riigi tasandil ja olema arvestatav partner nii ministeeriumitele, erialaliitudele kui teistele
seotud organisatsioonidele.

Lepingus ei ole mõtet märkida seda teemat detailselt, vaid lihtsalt välja tuua selle olulisus. Misso valla
esindaja Helina Tammemägi arvas, et ühisvallas võiks kõikide koolide peale kokku olla ka üks
täiskohaga õde, kes tegeleks laste kaalumise, mõõtmise ja vaktsineerimisega, samuti liikumisteemaga
ja tervisedendusega. Rõuges see toimib ning mõistlik on, et seda laiendatakse ka teistele omavalitsustele
ning koolitervishoiuga tegelev pereõde oleks tööl Rõuge perearstikeskuses. Võrumaa Arenguagentuuri
esindaja Kadri Kangro soovitas mõelda tervisedenduse korralduse peale laiemalt, kuidas toimuks heaolu
ja tervise teemadega tegelemine, kuidas jaguneks vastutus ja tegevuste rahastamine. Vallas võiks olla
tervise, turvalisuse ja heaolu arendamisega tegelev edenduse spetsialis ja lisaks ka laiapõhjaline tervisevõi heaolunõukogu. Valdkonna alusdokumendiks oleks valla heaoluprofiil, mis toob välja olulisemad
murekohad ja tegevusplaani. Üldine riiklik poliitika liigub selles suunas, et valdade tervise- või
heaoluprofiilid muutuvad kohustuslikuks valla arengukava osaks.
Rõuge valla esindajad arvasid, et tervisenõukogu peaks olema ülevallaline.
Mõniste vallas ei ole tervisenõukogu. Haanjas on tervisenõukogu olemas, aga ei ole aktiivne. Varstu
vallas otsest nõukogu ei ole, vaid see kuulub sotsiaalkomisjoni tegevuse alla. Missol on tervisenõukogu
moodustatud, kuid ei tegutse aktiivselt. Rõuge vallas toimib tervisenõukogu aktiivselt.
Misso valla esindaja Mariliis Raidma arvas, et tervisenõukogu teema peab hästi läbi mõtlema, et see
hakkaks siis ka reaalselt toimima.
Võrumaa Arenguagentuuri esindaja Kadri Kangro arvas, et tervisenõukogu termini asemel võiks
liitumislepingus olla heaolunõukogu, sest annab paremini edasi asja olemust ja seda terminit on hakatud
juba kasutama ka riiklikul tasandil (nt. heaolu arengukava, heaoluprofiil jms). Nõukogu oleks nõuandev
organ vallavalitsusele. Koosseisu kinnitaks vallavalitsus.
OTSUSTATI:
1. Ka edaspidi tagab vald inimestele transpordi perearsti teenuse kasutamiseks.
2. Rõuge kui suurem keskus jätkab perearsti ja tervisekeskuse teenuste arendamisega, selleks et
arendada ülevallalisi ennetuse ja edenduse teenuseid (nt koolitervishoid jne). Teha juhtrühmale
ettepanek moodustada esmatasandi arstiabi teemaline töörühm.
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JUHTIMISE KORRALDUS
Palju peaks olema kõrgharidusega spetsialiste ja palju tugispetsialiste? Kuhu jääb peakontor?
Millised spetsialistid ja kus paiknevad?
Haanja komisjonis jõuti seisukohale, et Haanjasse peaks jääma sotsiaaltöötaja täiskohaga.
Mõniste oli samuti arvamusel, et kohapeale peaks jääma sotsiaaltöö spetsialisti ülesannete ja
kohustustega ametnik. Ühel päeval nädalas võiks kõikide valdade sotsiaaltöö spetsialistid kokku saada
ja asju arutada.

Misso valla esindaja Mariliis Raidma arvas, et Missos täiskohaga sotsiaaltöötaja vajadust ei ole. Kui ta
töötaks täiskohaga, siis peaks tal olema mingi nüanss veel juures, näiteks tegeleks põhjalikult mingi
valdkonnaga nagu eestkoste teema või midagi sellist.
Haanja valla esindajad arvasid, et koosseisu osas peaks läbi rääkima koormused. Teenuspunktid jäävad
kindlasti ja ka sotsiaaltöötaja peaks kindlasti kohapeal olemas olema.
Misso valla esindaja Mariliis Raidma arvas, et sotsiaaltöötajad peaksid olema ikkagi kõrgharidusega ja
lisaks neile peaksid olema veel tugispetsialistid ja koolides sotsiaalpedagoogid.
Võrumaa Arenguagentuuri esindaja Kadri Kangro arvas, et oleks loogiline, kui keskuses oleks
sotsiaaltöötajad ja piirkondadesse jääksid tugispetsialistid, kes osutavad ka sotsiaalteenuseid.
Mõniste valla esindajad arvasid, et esmane avalduste ja juhtumite menetlemine peaks toimuma siiski
igas piirkonnas kohapeal. Kõike ei saa koondada keskusesse. Piirkondadesse võiksid jääda ikkagi
sotsiaaltöötajad, aga lihtsalt neilt võtaks ära näiteks sotsiaaltranspordi teenuse osutamise jne.
Rõuge valla esindajad arvasid, et äkki on võimalik, et iga piirkonna ametnik spetsialiseerub mingi kindla
valdkonna peale – eestkoste, puuetega inimesed jne.
Võrumaa Arenguagentuuri esindaja Kadri Kangro arvas, et igas piirkonnas peaksid olema ühetaolised
sotsiaalteenused. Seal, kus praegu ei ole avahooldusteenust, sinna peaks tulema. Peakontorisse ja
peaspetsialistidele jääks määruste koostamine ja muu paberitöö. Juurde lisanduks edendusspetsialist ja
lastekaitsespetsialist.
Mariliis Raidma arvas, et lastekaitsespetsialist peaks olema väga kõrgel tasemel ja kindlasti peaks olema
palk motiveeriv.
OTSUSTATI: Kõikides piirkondades peaksid olema ühetaolised sotsiaalteenused ja spetsialistid. Uue
omavalitsuse koosseisu lisanduks edendusspetsialist ja lastekaitsespetsialist. Nendesse valdadesse, kus
praegu veel ei ole, lisanduks ka avahooldustöötaja ja vajadusel teised spetsialistid. Kokkulepped tuleb
leida sotsiaaltöötajate töökoormuse osas, milleks on vaja ka juhtrühma sisendit.

SOTSIAALTEENUSED
Rõuge valla esindajad arvasid, et hooldekodudel peaks olema samuti ühine juhtimissüsteem. Hinnad
peaksid olema erinevad selles osas, et hooldatavad, kellel on omaksed ja kellel ei ole. Muus osas peaks
ühtses omavalitsuses hooldekodu kohamaksumused olema samad. Igapäevane majandamine toimuks
hooldekodudes kohapeal.
Mõniste valla esindajad tõid välja sihtasutuse moodustamise ideel, et nõukogu on see, kes kinnitab
hooldekodu eelarve, struktuuri, kohamaksu ja kontrollib hooldekodu tegevust. Igapäevane hooldekodu
teenuse korraldamine ei käiks läbi valla.
Haanja valla esindajad arvasid, et sihtasutuse loomine on asjalik ja mõistlik.

Mõniste valla esindajad arvasid, et ühisvallas võiks kolme hooldekodu kohta olla ka üks
tervisehoiutöötaja, kes on üks päev Rõuges, teine päev Missos jne. Lisaks soovivad nad oma valda
peretugiisikut ja ka koduteenuse vajaduse on nad ära kaardistanud.
OTSUSTATI: Hooldekodudel peaks olema ühine juhtimissüsteem, hinnakujundus ning teenustasud.

INVESTEERINGUD
Sotsiaalvaldkonna investeeringuvajadused on kaardistatud ja otsustamine on juhtrühma pädevuses.

SOTSIAALTOETUSED
Rõuge valla esindajad leidsid, et koolilõputoetuse võiks suures vallas asendada vallavanema
vastuvõtuga, kus antakse üle väike meene ja lilled, rahalist toetust ei makstaks.
Misso valla esindaja tegi ettepaneku, et sünnipäeva kaartide ja eakate jõulupakkide puhul võiks kasutada
oma valla ressursse (kinkida oma valla ettevõtjate toodangut, käsitööd jne).
Võrumaa Arenguagentuuri esindaja Kadri Kangro andis teada, et praegune töörühm saab anda sisendi
ja suunised sotsiaaltoetuste korraldamiseks aga uus volikogu peaks üle vaatama prioriteedid ja eelarve
võimalused ja vastavalt sellele kujunevad ka toetuste täpsed suurused. Misso ja Mõniste vallad olid
seisukohal, et kõikides piirkondades peaksid olema samasugused ja samasuured sotsiaaltoetused.
Rõuge valla esindajad arvasid, et toetuste osas ei saa arvutada keskmist, vaid peaks proovima maksta
siiski suuremaid toetusi.
Misso ja Mõniste valla esindajad arvasid, et kindlasti peaks jääma ka juhtumipõhine lähenemine
ühekordsete sotsiaaltoetuste korral.
Mõniste valla esindajad arvasid, et koolivormi toetus võiks jääda. Haridussüsteem on üks. Koolivorm
peaks olema koolipõhine ja toetust saavad need õpilased, kes käivad seal koolis, kus on kehtestatud
koolivorm.
Mõniste valla esindajad arvasid, et lepingus võiks toetuste tõstmine/langetamine olla fikseeritud
protsentuaalselt.
Rõuge valla esindajad arvsasid, et hooldekodu kohamaksu soodustus peaks kehtima siis, kui ka
hooldatava omaksed on valda sisse kirjutatud. See motiveeriks inimesi end valda sisse kirjutama.
Võrumaa Arenguagentuuri esindaja Kadri Kangro pakkus võimaluse minna toetuste osas keskmist teed
täpsustusega, et langus ei tohiks olla suurem kui näiteks 10 %, 15 % või 20 %.
Haanja valla esindajad arvasid, et toetusi mitte korraga tõsta maksimumini, vaid vaikselt teha seda nelja
aasta jooksul.
Mõniste valla esindajad arvasid, et sünnitoetus ja matusetoetus võiks olla kõige kõrgema määra järgi.
Misso valla esindaja Aigar Paas arvas, et toetuste süsteem peaks kindlasti olema ühtne, kuna ka
raamatupidamine ühisvallas on üks.

Kõik vallad jõudsid ühisele kokkuleppele, et sünnitoetus võiks olla 450 eurot, millest 200 eurot
makstakse lapse sünni puhul, 125 eurot lapse aastaseks saamise puhul ja 125 eurot lapse 2-aastaseks
saamisel. Matusetoetus võiks olla 150 eurot.
Rõuge valla esindajad tegid ettepaneku, et lepingus võiks ära märkida, et prioriteediks sotsiaaltoetuste
puhul on see, et toetatakse kõrgeima määra järgi.
Kõik vallad olid nõus, et puudega lapsi toetatakse vastavalt vajadusele, kuna selles osas võivad olla
väga suured erinevused abivajaduse osas.
Mõniste valla esindajad arvasid, et kindlasti peaksid jääma toetused, mis ei sõltu sissetulekust.
Vajaduspõhisel toetusel on vaja paika panna ka hindamisinstrument. Laste prillitoetuse jätta kindlasti.
Lastega seotud toetused oleks prioriteet number üks. Toetataks ka vajaduspõhiseid.
OTSUSTATI:
1. Koolilõputoetuse võiks asendada vallavanema vastuvõtuga, kus antakse üle väike meene ja
lilled, rahalist toetust ei makstaks.
2. Koolivorm peaks olema koolipõhine ja toetust saavad need õpilased, kes käivad seal koolis, kus
on kehtestatud koolivorm.
3. Sünnitoetus võiks olla 450 eurot, millest 200 eurot makstakse lapse sünni puhul, 125 eurot lapse
aastaseks saamise puhul ja 125 eurot lapse 2-aastaseks saamisel. Matusetoetus võiks olla 150
eurot.
4. Puudega lapsi toetatakse vastavalt vajadusele.
5. Jätta alles laste prillitoetus.
6. Lastega seotud toetused on prioriteet number üks.
7. Lepingus ära märkida, et prioriteediks sotsiaaltoetuste puhul on see, et toetatakse kõrgeima
määra järgi.

HUVIHARIDUS
Huvihariduse toetamine on suur mõttekoht. Toetama peaks pigem ühte huviringi/tegevust.
Kohamaksu tasumine võiks jääda vallale, aga transport võiks olla huvitatud isiku poolt.
Teema vajab arutamist koostöös teiste töörühmadega.
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