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1. Hooldekodude ühtlustamine


Hooldekodudes on hinnaarvestus erinev, osades kohtades on mähkmed ja ravimid
hinna sees, teistes aga mitte- tulevases vallas peaks süsteem olema ühesugune.



Senini ei ole üksi vald kohtu kaudu inimese vara sisse nõudnud, kuna protsess on
keeruline. Tulevases vallas vajalik juriidilist pädevust selles osas suurendada.



Hooldekodudele makstakse Rõuges ca 18 000 eurot aastas (ca 13 000 Rõuge
hooldekodule), Mõnistes 9-10 00 eurot, Varstus iga kuu ca 2100 eurot. Missos hetkel
teistele hooldekodudele ei maksta, kuid makstakse sotsiaalkeskusele.
Üksnes Rõuge vallas on soodustused seadusjärgsete ülalpidajatega hoolealustele
(tasutakse 50% puudujäävast osast). Tulevases vallas pole seda soodustus võimalik
kasutada. Tulevases vallas jääb hooldekodu puudujääva osa tasumine juhtumipõhiseks
(üldiselt jääb kätte kuni 10% pensionist, kuid muid kokkuleppeid võib ka omastega
teha).



Tulevases vallas peaks tööl olema 1 meditsiinitöötaja hooldekodude peale, kes
kooskõlastab ka hooldusplaanid. Samuti üks eraldi inimene, kes tegeleb tuleohutusega.

2. Ametijuhendid, ülesanded
Kadri Tillemann on ettevalmistanud sotsiaalosakonna ametnike ametijuhendite mustandid, mille
kohta tehti parandusi.
Tehti järgmised ettepanekud:


Asendaja

määratakse

kõigi

ametikohtade

puhul

vallavanema

poolt,

sotsiaaltöö

spetsialistide puhul on eelduseks, et nad asendavad üksteist.


Kõigi ametikohtade puhul on vaja lisada töövahendite alla transpordivõimalus.



Sotsiaalosakonna juhataja ametijuhendisse lisada eesmärki lastekaitse korraldamine;
tööülesannetesse lisada arengukava ja eelarve koostamine, projektide koostamine ja
elluviimine, personalitöö, valdkonna hallatavate asutuste koordineerimine.



Sotsiaaltöö spetsialisti puhul määratakse teenistuskoha eesmärgi all ära ka tööpiirkond
(endise valla piirid). Vajalik arutada läbi, kuidas toimub sularaha liikumine. Sotsiaaltöö
spetsialisti pädevusse jäävad korralduste ettevalmistamine. Lisada juurde vältimatu abi
(toiduabi) korraldamine ja igasuguse muu abi jagamine. Samuti jääb ülesandeks toimikute
haldamine.



Lastekaitse

spetsialisti

ametijuhendit

koosolekul

põhjalikult

ei

jõutud

arutada.

Tööülesannetes kindlasti vajalik lisada kodukülastuste tegemine ja juhtumiplaanide
koostamine. Mariliis Raidma saab töörühma liikmetele ka Lüganuse valla lastekaitse
spetsialisti ametijuhendi tutvumiseks.
Detailsemad parandused viib Kadri Tillemann sisse uutesse ametijuhenditesse.
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