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Rõuge vald 

• Asub Võru maakonna kesk- ja lõunaosas 

• Pindala 264 km²  

• Elanike arv  2290 inimest 

 nendest tööealisi 1431 inimest (62,5%) 

 eakaid     455 inimest (19,9%) 

 lapsi     404 last (17,6%) 

 

 



Seadusandlusest tulenevad õigused 

• Eesti Vabariigi Lastekaitse seadus 

§ 8 – Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele,   
arengule, tööle ja heaolule. 

§ 39 – Igal lapsel on õigus haridusele, mis arendab välja lapse 
vaimsed ja kehalised eeldused ning kujundab tervikliku 
isiksuse. 

§ 52 – Puudega lapse õigus aktiivsele elule ja terve lapsega 
võrdsetele võimalustele. 

 (2) Puudega lapsel peavad olema terve lapsega 
samaväärsed võimalused hariduseks, arenemiseks ja 
eneseteostuseks. 



Seadusandlusest tulenevad 

kohustused (1) 

• Eesti Vabariigi Lastekaitse seadus: 

§ 22 – Lapsel on koolikohustus vastavalt Eesti Vabariigi 

haridusseadusele. 

 

• Eesti Vabariigi haridusseadus 

      § 7 lg 2 - Kohaliku omavalitsuse kohustused: 

         p 11) peavad arvestust puuetega inimeste kohta ning  

korraldavad nende õpetamist. 

 



Seadusandlusest tulenevad 

kohustused (2) 

§ 10 Erivajadustega inimeste õpetamine: 

        (1) Keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega ning eriabi  

              vajavatele inimestele tagab kohalik omavalitsus     

              võimaluse õppida elukohajärgses koolis. Vastavate  

              tingimuste puudumisel tagavad riik ja kohalik  

              omavalitsus õigusaktides ettenähtud korras ja    

              tingimustel neile õppimisvõimalused selleks loodud  

              õppeasutustes. 

 



Seadusandlusest tulenevad 

kohustused (3) 

• Sotsiaalhoolekande seadus: 

 

     § 8 p 2 - Kohaliku omavalitsuse ülesanded   

         sotsiaalhoolekande korraldamisel on sotsiaalteenuste,  

         vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine 

         ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine. 

 

 



Seadusandlusest tulenevad 

kohustused (4) 

§ 24 lg 1 p 1 – laste hoolekande korraldamiseks ja laste 

arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks valla- või 

linnavalitsus toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes 

koostööd perekonnaliikmete ja teiste isikutega  

    ning asjaomaste asutustega. 

 

§ 26 lg 1 – puuetega inimestele teiste inimestega võrdsete 
võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks 
ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks valla- või 
linnavalitsus: 

 



Seadusandlusest tulenevad 

kohustused (5) 

1) loob võimalused puudest tingitud takistuste 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks ravi, õpetuse ja 
tõlketeenustega; 

2) korraldab invatransporti; 

3) määrab vajadusel tugiisiku või isikliku abistaja. 

 

        lg 2 – valla- või linnavalitsus korraldab abi vajava 
puudega isiku toimetuleku sotsiaalteenuste osutamise, 
sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi ja muu 
abi andmise teel. 

 

 



Rõuge vald 

Puudega lapsi               13 last 

     neist raske või sügava puudega             5 last 

Puudega lastest eelkooliealisi     3 last 

                          õpilasi                  10 last 

      neist erikoolis      3 last 

       Rõuge Põhikoolis                                4 last 

       gümnaasiumis        3 last 

 

    Andmekaitseseadusest tulenevalt saame aidata neid, kes 
sotsiaaltöötaja poole pöörduvad. 

     Pöördunud on abi saamiseks 8 lapsevanemat  

 



Mis on tehtud – näide 1 

• Laste elukorraldus: 
          bioloogiline pere 

          koolkodu ja hoolduspere 

          lastekodu 

• Õppimise korraldamine: 
          põhiharidus 

          lisa-aastad 

          kutseõpe 

• Täiskasvanu elukorraldus:          
          kogukonnas elamine 

          iseseisev elamine tugisikuga 

          eestkoste 

 



Mis on tehtud – näide 2 

• Laps koolis 

        ratastool 

          transport 

          tõstmine 

          abistavad teenused 

• Laps kodus 

      tõstmine 

           pööramine 

           lapsevanema toetamine 

 



Takistused perede aitamisel 

KOV aitab oma teadmiste ja võimaluste piires, aga 

see ei ole piisav. 

• Rahaliste vahendite vähesus  

• Spetsialistide ja teadmiste vähesus 

• Väike sihtgrupp, erinevad vajadused  

• Puuduvad spetsiifilised teenused 

 



 



Lapsehoiuteenus (1) 

• Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või 
toimetulekut toetav teenus, mille vältel tagab lapse 
hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse 
osutaja. 

• Riigi poolt rahastati lapsehoiuteenust raske või sügava 
puudega lapsele 2007.a. maksimaalselt 2580 krooni 
kalendriaastas või 21.50 krooni  tunnis. 

• Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste 
vahendite ülejäägi korral võib neid jooksva eelarveaasta 1. 
oktoobrist alates kasutada raske või sügava puudega lastele 
ja nende peredele osutatud sotsiaalteenuste 
kompenseerimiseks ning uute teenuste arendamiseks. 

 

 



Lapsehoiuteenus (2) 

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse saamise eeldused: 

 

• Lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse 

rehabilitatsiooniplaanis; 

• Lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste 

sotsiaalteenustega (va lapse perekonnas hooldamine); 

• Laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.   

 

 



Lapsehoiuteenus (3) 

Takistused teenuse saamisel: 

 

• Rehabilitatsiooniplaanis ei ole märgitud 

lapsehoiuteenuse vajadust 

• Puudub tingimustele vastav teenuse osutaja. 

 

 

 



Koostöö ja areng 

• Parima tulemuse saavutamiseks tegelemisel 

puuetega lastega on väga oluline koostöö 

omavalitsuse, kooli ja teiste organisatsioonide 

ning pere vahel, tahtmine probleemiga tegeleda. 

 

• Vastavalt vajadustele on nii kool kui omavalitsus 

arenenud.  

 



Lõpetuseks 

Mida vähem on puudega lapsi ja mida 
väiksem on sihtgrupp, seda 

kulukamaks läheb teenuse osutamine.  

Ja siiski oleme me õnnelikud, et neid 
lapsi on meil nii vähe. 

 

     TÄNAN! 

 


