EELNÕU
14.03.2019 nr 2-4/19/118
TAPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Tapa

Perearstide toetamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Perearstide toetamise kord reguleerib Tapa vallas tegutsevate ja
perearstide töö soodustamist.

tegevust alustavate

(2) Perearstide toetamise eesmärgiks on tagada Tapa valla elanikele perearstiteenuse
kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt senisel tasemel.
§ 2. Perearsti toetus ja soodustus
(1) Perearsti toetust (edaspidi toetus) on Tapa valla eelarvest makstav rahaline hüvitis:
1) iga-aastane toetus tegutsevale perearstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot
aastas;
2) ühekordne toetus perearstile Tapa vallas tegevuse alustamiseks kuni 5000 eurot;
3) ühekordne toetus välisriigist saabunud üldarstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000
eurot.
(2) Perearsti soodustus (edaspidi soodustus) on alustava perearsti või välisriigist saabunud
üldarsti keeleõppe ja elamispinnaga seotud kulude hüvitamine vastavalt kuludokumentidele ning
elamispinna tagamine vastavalt vajadusele. Soodustust antakse kuni 5 (viieks) aastaks.
(3) Elamispinnaga seotud kulude hüvitamise soodustust antakse tingimusel, et soodustuse saaja
elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.
(4) Toetuse saanud perearstil on kohustus osaleda valla strateegiadokumentide väljatöötamisel
tervishoiu valdkonnas.
§ 3. Toetuse ja soodustuse taotleja
(1) Toetust on õigus taotleda:
1) Tapa vallas tegutseval perearstil;
2) Tapa vallas tegevust alustaval perearstil;
3) Tapa vallas tegutseval välisriigist saabunud üldarstil, kes on terviseameti poolt määratud
asendussüsteemi kaudu mentori toel tööle perearstisüsteemis (edaspidi välisriigist saabunud
üldarst).
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(2) Soodustust on õigus taotleda alustaval perearstil ja välisriigist saabunud üldarstil 5 (viie) aasta
jooksul arvates tegevuse alustamisest Tapa vallas.
(3) Toetuse taotleja tegevuskoha ruumid peavad vastama Sotsiaalministri 29.11.2001 määruse nr
116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile" paragrahvis 2
sätestatud tingimustele.
§ 4. Toetuse ja soodustuse taotlemine
(1) Määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud toetuse taotlemiseks esitab Tapa vallas
tegutsev perearst Tapa Vallavalitsusele taotluse hiljemalt 15. septembriks. Taotluses märgitakse
vähemalt järgmised andmed: arsti nimi, töökoha aadress, toetuse kandmiseks arveldusarve
number. ning eelneva aasta kohta aruanne ja nimistu suurus. Aruandes esitatakse andmed
aruandeperioodil perearsti registreeritud:
1) vigastuste, mürgistuste ja muude välispõhjuste tekke põhjuste kohta;
2) tähelepanekud väliskeskkonnast (vaimne, psühhosotsiaalne, looduslik, tehislik) tingitud või
sellega seotud haigestumuste või väärarengute kohta vallaelanike seas.
(2) Tegevust alustav perearst võib esitada ühekordse toetuse ja soodustuse saamiseks taotluse
pärast seda, kui Terviseamet on tema tegevuspiirkonnaks kinnitanud Tapa valla.
Taotluses ja soodustuse saamiseks märgitakse vähemalt järgmised andmed: arsti nimi, töökoha
aadress, toetuse kandmiseks arveldusarve number ning täpsustatakse soodustus, mille osas
soovitakse toetust lähtuvalt määruses märgitule.
(3) Välisriigist saabunud üldarst võib esitada taotluse toetuse ja soodustuse saamiseks pärast seda
kui Terviseamet on kinnitanud ta töötama Tapa vallas. Taotluses ja soodustuse saamiseks
märgitakse vähemalt järgmised andmed: arsti nimi, töökoha aadress, toetuse kandmiseks
arveldusarve number ning täpsustatakse soodustus, mille osas soovitakse toetust lähtuvalt
määruses märgitule.
§ 5. Toetuse ja soodustuse määramine
(1) Toetus ja selle suurus ning soodustus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
(2) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata ning toetus või soodustus määramata, kui
taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses kehtestatud tingimustele.
(3) Soodustuse andmisel on vallavalitsusel õigus seada soodustuse saajale kohustusi ja tingimusi
valla vajadusest lähtuvalt. ning sanktsioone nende rikkumise korral
§ 6. Toetuse tagasinõudmine
(1) Toetust saanud arst on kohustatud tagastama määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud
toetuse, kui tema pidev töötamine või tegutsemine lõpeb enne viie aasta möödumist toetuse saamisest.
Töötamine või tegutsemine loetakse peatunuks toetust saanud arsti lapsehoolduspuhkuse või
ajateenistuskohustuse täitmise ajal ning arsti töötamise või tegutsemise kohustus pikeneb nimetatud
aja võrra. Töötamine või tegutsemine loetakse pidevaks arsti töövõimetuse ajal või juhul, kui toetust
saanud isiku eriarstina töötamise staaž ei katke viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks
korraga.
(2) Toetus tuleb maksta tagasi toetuse tagasimaksmise teatise esitamisest Tapa vallavalitsuse poolt
kolme aasta jooksul kolmes võrdses osas.
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§ 7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
(allkirjastatud digitaalselt)
Maksim Butšenkov
volikogu esimees
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SELETUSKIRI
Tapa Vallavolikogu määruse „Perearstide toetamise kord„ juurde

I Sissejuhatus
Eelnõu on koostanud Tapa Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna abivallavanem Ene
Augasmägi (e-post: ene.augasmagi@tapa.ee, tel 55980670).
II Määruse andmise eeldused ja alused
Määruse eesmärk Tapa vallas tegutsevate või tegevust alustavate perearstide töö soodustamine.
Kes on perearsti:
•

Perearst on sellekohase eriala omandanud eriarst.

•

Perearst osutab üldarstiabi, annab nõu hoolduse ja ennetavate tegevuste osas.

•

Perearst teeb esmase arstliku otsuse iga tervisega seotud probleemi kohta.

•

Perearst on kohustatud andma abi vahetult ise või korraldama patsiendi suunamise
eriarstide konsultatsioonile või haiglasse.

•

Perearst tagab patsiendile parima vajaliku ning võimaliku abi.

Kuigi seadus ei kohusta otseselt toetama omavalitsuse poolt perearsti, kui suur osa omavalitsusi
toetab perearstide tegevust kohalikul tasandil, et täita Põhiseaduse §28 – igaühel on õigus tervise
kaitsele ja vallavalitsus on seisukohal, et me peame igati toetama hetkel töötavaid perearste, kui
ka alustavaid perearste meie vallas, et vallaelanikul oleks võimalik esmatasandi arstiabi saada oma
valla piires.
Hetkel töötab Tapa valla territooriumil kuus perearsti ,kellele on toetust eraldatud 900 eurot
tegevuskulude osaliseks katmiseks ja kaks välisriigist saabunud üldarsti, kes on terviseameti poolt
määratud asendussüsteemi kaudu mentori toe tööle perearstisüsteemis, nendest Tapal töötavale
arstile on kompenseeritud keeleõpe, korterikulud.
Määruse vastuvõtmise vajalikkuse põhjendus
Perearstide roll on unikaalne. Läbi esmatasandi arstiabi on võimalus märgata inimese
terviseprobleemi õigel ajal ning perearst saab vajadusel suunata edasi isiku tervishoiusüsteemis.
Perearst on see, kelle poole esmalt pöördub inimene abi saamiseks.
Oleme seisukohal et perearstide toetamise ning läbi soodustuste pakkumise suudame tagada igale
valla elanikule kättesaadava perearstiabi.
Kuigi perearsti rahastab haigekassa, siis oluline on kohaliku omavalitsuse huvi oma elanikele
tagada perearsti olemasolu.
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Jah noored perearstid maale on paljuski riigi teema (toetatakse alustamistoetusega), kuid kohalik
omavalitsus saab ka aidata kaasa. Paljud noored ei julge või ei taha ise nimistu pidamise ja
majandamisega tegeleda (soovivad olla palgatöölised), õnneks on meil olemas kaks
perearstikeskust, kes on valmis võtma juurde perearste.
Hetkel on alustava perearsti riigipoolne lähtetoetus 15000 EUR 5 aasta peale.
Nii alustavale perearstile, kui välisriigist saabunud üldarsti jaoks on oluline, et kuhu ta tuleb oleks
võimalik tegeleda enesearendamisega (võimalused sportimiseks, koolid, huvikoolid, lasteaed,
kultuuriüritused jne). Kindlasti alustavale perearstile ja välisriigist saabunud üldarsti jaoks on
suureks toetaks elamispinna tagamine ja kommunaalide eest tasumine. Välisriigist saabunud
üldarsti jaoks on oluline ka keeleõppe toetamine.
Samuti võiksime kohalikult tasandil mõelda perearstidele lisaraha teenimise võimaluste pakkumist
nt. - koostööprojektid, projektijuhtimine, tervisealased loengud, miks mitte ka koolides
terviseõpetuse tundidesse kaasamine.
Oleme seisukohal, et noori tulevastele perearstidele tutvustada kohalikke võimalusi koostöös
perearstikeskustega nt kutsuda juba 5- 6 kursuse tudengid koha peale vaatama. nn lahtiste uste
päev ning kohaliku elu ja võimaluste tutvustamine.
Samuti on meie määruse eelnõu termini „Tapa vallas tegevust alustaval perearstil“ mõeldud just
perearsti, kes alustab Tapa vallas – see võib ka olla perearst, kes on eelnevalt töötanud teise
piirkonna nimistuga, kuid on valmis tulema Tapa valla perearstinimistuga tööle. Tegevust alustava
perearsti toetuse suurus on kuni 5000 eurot ja antud eelnõu määruse alusel on Tapa Vallavalitsusel
otsustada, kui suures ulatuses tegevust alustavat perearsti toetada.
Eelnõu sisu:
Määruse eelnõu koosneb kuuest paragrahvist.
Paragrahviga § 1. kirjeldatakse perearsti toetamise eesmärki.
Paragrahviga § 2 täpsustatakse, milliseid perearsti toetusi ja soodustusi reguleeritakse antud
määrusega.
Paragrahviga § 3 on kirjas kes saavad toetust ja soodustust taotleda ning mis tingimustele peavad
vastama.
Paragrahviga § 4 kirjeldatakse kuidas toimub toetuse ja soodustuse taotlemine.
Paragrahviga § 5 kirjeldatakse, kuidas vallavalitsus toetust ja soodustust määrab vastavalt antud
määrusele.
Paragrahviga § 6 Toetuse tagasinõudmise tingimused
Paragrahviga § 7 on määruse jõustumine määratletud.
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Õigusakti vastuvõtmisest tulenevad kulutused ja katteallikad:
Õigusakti rakendamisega seotud kulud on seotud valla eelarvega ning planeeritakse eelarve reale
07210 üldmeditsiiniteenused.
Planeeritavad summad:
1) iga-aastane toetus tegutsevale perearstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot
aastas – hetke seisuga 6 perearsti ,kellele antud toetust eraldada st .kuni 6000 eurot aastas.
2) ühekordne toetus alustavale perearstile tegevuse alustamiseks kuni 5000 eurot; Arvestada,
eelarves, et saame oma piirkonda aastas vähemalt ühe alustava perearsti, st eelarvesse 5000 eurot.
3) ühekordne toetus välisriigist saabunud üldarstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000
eurot. Kui saame uue välisriigist saabunud üldarsti oma piirkonda, kelle Terviseamet kinnitab, siis
on kulu valla eelarvele aastas kuni 1000 eurot.
Kokkuvõtlikud toetuseks planeerida iga-aastaselt vähemalt 12 000 eurot.
Täiendavalt saab indikatiivselt planeerida eelnõus pakutud soodustusega seotud kulusid
(Soodustust on õigus taotleda alustaval perearstil ja välisriigist saabunud üldarstil). Täna on meil
kaks välisriigist saabunud üldarsti, kelle kulusid kataksime vastavalt eelnõule ja vallavalitsuse
lõplikult otsusele summas, mis jääb mõistlikkuse piiridesse – nt. korterikulud keskmisel 300 eurot
kuus x 2 korterit x 12 kuud kokku 7200 eurot. Keeleõppele keskmiselt on keelekursuse hind 1680
eurot ja kui planeerida kahele arstile siis kokku 3360 eurot. Samas alati on võimalik leida koostöös
töötukassaga soodsaim võimalus keeleõppeks või siis ka läbi Integratsiooni Sihtasutuse, aga kuna
keelekursuste soodustuste eraldamine on isikupõhise taotluse alusel, siis me ei saa sellega
arvestada eelarve koostamisel.
Kokkuvõtlikult võime öelda, et antud eelnõu kulu valla eelarvele tuleb aastas planeerida 22 560
eurot.
Samas tuleb arvestada, et arvutused on tehtud maksimaalsetele summadele, aga vallavalitsusel
on õigus kaalutletud otsuse alusel summat vähendada ning ka korterikulud ja koolituskulud
arvestatakse eelkõige kuludokumentide ning ka sealjuures kaalutletud otsuste alusel
.
Kooskõlastustabel:
Ettepaneku esitaja
Turvalisuse-.
sotsiaalkomisjon

Kooskõlastada/mittekooskõlastada

ettepanek
Ja Muuta

sõnastust

Perearstide

§

1 Kooskõlastatud osaliselt ja

,

toetamise täpsustatud §1 alljärgnev:

eesmärgiks on Tapa vallas §1.
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(punasega
muudatused)

märgitud tegutsevate

või

tegevust (1)

Perearstide toetamise kord

alustavate perearstide töö reguleerib Tapa vallas tegutsevate
soodustamine. Perearstide ja tegevust alustavate perearstide
toetamise kord reguleerib toetamist .töö soodustamist.
Tapa

vallas

töötavate (2)

perearstide toetamist

Perearstide

toetamise

eesmärgiks on tagada Tapa valla
elanikele

perearstiteenuse

kättesaadavus ja kvaliteet vähemalt
senisel tasemel.
- Muuta sõnastust § 4 lg 1
Taotluses märgitakse
vähemalt järgmised
andmed: arsti nimi, töökoha
aadress, toetuse kandmiseks
arveldusarve number ning
eelneva aasta kohta aruanne
ja nimistu suurus. Toetuse
saanud perearst osaleb
valla
strateegiadokumentide
väljatöötamisel tervishoiu
valdkonnas.
Aruandes esitatakse
andmed aruandeperioodil
perearsti registreeritud:
1) vigastuste, mürgistuste ja
muude välispõhjuste tekke
põhjuste kohta;
2) tähelepanekud
väliskeskkonnast (vaimne,
psühhosotsiaalne, looduslik,
tehislik) tingitud või sellega
seotud haigestumuste või
väärarengute kohta
vallaelanike seas.

Kooskõlastatud osaliselt ja lisatud

- Muuta sõnastust § 5 lg 3
Soodustuse andmisel on
Tapa Vallavalitsusel õigus
seada soodustuse saajale
kohustusi ja tingimusi valla
vajadusest lähtuvalt. ning
sanktsioone nende
rikkumise korral.

Kooskõlastatud

§ 2. Perearsti toetus ja soodustus
(3) Toetuse saanud perearstil on
kohustus osaleda valla
strateegiadokumentide
väljatöötamisel tervishoiu
valdkonnas.
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- Lisada § 5 lg 4
Lähtetoetust saanud arst on
kohustatud tagastama talle
väljamakstud lähtetoetuse,
kui tema pidev töötamine
või tegutsemine lõpeb enne
viie aasta möödumist
toetuse saamisest.
Töötamine või tegutsemine
loetakse peatunuks
lähtetoetust saanud arsti
lapsehoolduspuhkuse või
ajateenistuskohustuse
täitmise ajal ning arsti
töötamise või tegutsemise
kohustus pikeneb nimetatud
aja võrra. Töötamine või
tegutsemine loetakse
pidevaks arsti töövõimetuse
ajal või juhul, kui
lähtetoetust saanud isiku
eriarstina töötamise staaž
ei katke viieaastase
perioodi kestel rohkem kui
kolmeks kuuks korraga.
Lähtetoetus tuleb maksta
tagasi lähtetoetuse
tagasimaksmise teatise
esitamisest arvates kolme
aasta jooksul igal aastal
ühe kolmandiku suuruses
osas tagasimaksmisele
kuuluvast lähtetoetuse
summast.

Kooskõlastatud osaliselt ja lisatud
antud nõue eraldi prg-na
§ 6. Toetuse tagasinõudmine
Toetust saanud arst on kohustatud
tagastama määruse paragrahvi 2
lõike 1 punktis 2 nimetatud toetuse,
kui tema pidev töötamine või
tegutsemine lõpeb enne viie aasta
möödumist
toetuse
saamisest.
Töötamine või tegutsemine loetakse
peatunuks toetust saanud arsti
lapsehoolduspuhkuse
või
ajateenistuskohustuse täitmise ajal
ning arsti töötamise või tegutsemise
kohustus pikeneb nimetatud aja
võrra. Töötamine või tegutsemine
loetakse pidevaks arsti töövõimetuse
ajal või juhul, kui toetust saanud
isiku eriarstina töötamise staaž ei
katke viieaastase perioodi kestel
rohkem kui kolmeks kuuks korraga.
(2) Toetus tuleb maksta tagasi
toetuse tagasimaksmise teatise
esitamisest Tapa vallavalitsuse
poolt kolme aasta jooksul kolmes
võrdses osas..

24.04.2019 vallavalitsuses tehtud alljärgnevad ettepanekud. Rohelisega märgitud:
lisada § 2. Perearsti toetus ja soodustus lg 3
„(3) Elamispinnaga seotud kulude hüvitamise soodustust antakse tingimusel, et soodustuse saaja
elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas.“
Täpsustada § 2. Perearsti toetus ja soodustus lg 1 p 2
2) ühekordne toetus perearstile Tapa vallas tegevuse alustamiseks kuni 5000 eurot;
Täpsustada § 2 Perearsti toetus ja soodustus lg 2 (rohelisega)
Täpsustada § 2 Perearsti toetus ja soodustus lg 2 järgnevalt:
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(2) Perearsti soodustus (edaspidi soodustus) on alustava perearsti või välisriigist saabunud üldarsti
keeleõppe ja elamispinnaga seotud kulude hüvitamine vastavalt kuludokumentidele ning
elamispinna tagamine vastavalt vajadusele. Soodustust antakse kuni 5 (viieks) aastaks.

Isikute nimekiri, keda eelnõu esitaja peab vajalikuks kutsuda eelnõu menetlemise ajaks volikogu
istungile:
abivallavanem Ene Augasmägi
Määruse eelnõu avaldatakse valla kodulehel.
Määrus avaldatakse Riigi Teatajas.
Eelnõu ja seletuskirja koostaja: haridus-ja sotsiaalosakond
Eelnõu esitaja vallavolikogule: Tapa Vallavalitsus, esindaja vallavanem Riho Tell
Eelnõu menetletud Tapa Vallavalitsuse istungitel: 20.03. ja 24.04.2019.
Eelnõu ettekandja : haridus- ja sotsiaalosakonna abivallavanem Ene Augasmägi.
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